2. MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY
z cyklu NAJPIĘKNIEJSZE I NIEPOWTARZALNE

FANTASTYCZNE MOTYLE

Tematyka:
Tematem naszego konkursu są
FANTASTYCZNE MOTYLE.
Motyle są piękne
i niepowtarzalne. Choć mają czułki, po 3 pary nóg to i tak wszyscy widzą w nich przede wszystkim
piękne kolorowe skrzydła, które są prawdziwym cudem natury. Umowne podziały motyli,
nie mają pokrycia w rzeczywistych relacjach pokrewieństwa. Na tym polega ich urok i wdzięk
i ulotność. Choć naukowcy doliczyli się około 150 tysięcy gatunków motyli na wszystkich
kontynentach (oprócz Antarktydy) a w Polsce ponad 3 tysiące - to dalej odkrywają nowe gatunki.
Towarzyszyły człowiekowi od zawsze w literaturze, plastyce, muzyce i sztukach widowiskowych.
Chcemy zwrócić Waszą uwagę na ich wyjątkowość i dekoracyjność. Zapraszamy więc do naszego
konkursu.
Uczestnicy :
 do wspólnej zabawy zapraszamy placówki edukacyjne: szkoły i domy kultury naszego
miasta. (prace będą oceniane w oddzielnych kategoriach wiekowych).
Warunki uczestnictwa:
 każdy uczestnik może nadesłać na konkurs 1 indywidualną pracę, opisaną na odwrocie przyklejoną metryczką wg wzoru: imię, nazwisko i wiek autora, nazwa, adres i telefon szkoły,
nazwisko i imię nauczyciela;
 każda placówka może przesłać 10 motyli i listę zbiorową uczestników.
Technika i format motyla. Każdy motyl musi:
 być wykonany samodzielnie ze sztywnego materiału i ozdobiony wg własnego uznania;
 mieć rozmiary oparte na bazie formatu A4 lub A5;
 mieć dwa symetryczne skrzydła.
Termin i warunki nadsyłania prac:
 prace należy nadesłać do 30 marca 2018 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2,
43-100 Tychy, ul. Elfów 56.
Nagrody:
 autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy;
 nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane po zakończeniu
konkursu;
 o terminie podsumowania laureaci zostaną powiadomieni oddzielnym pismem.
Uwagi końcowe:


zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora
[art. 50 ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, Dz. U. z 1994r.,
Nr 24, poz. 83] oraz do publikacji na stronie internetowej i prezentacji na wystawach, dane osobowe
uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców [podanie danych osobowych przez
uczestnika i reprezentowaną przez niego szkołę jest wyrażeniem zgody na opublikowanie jego nazwiska
w Internecie i na wystawach plastycznych konkursu].

Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu: Beata Kordon
tel. (32 227 31 10 lub 531 331 224)
Serdecznie zapraszamy do udziału!

