II Rejonowy Konkurs Plastyczny
Oblicza polskiego oręża - woje, rycerze i komandosi
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach oraz Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
w Tychach zapraszają dzieci i młodzież do udziału w Rejonowym Konkursie Plastycznym
Oblicza polskiego oręża - woje, rycerze i komandosi
REGULAMIN
Cele konkursu:
 kreowanie pozytywnego wizerunku Wojska Polskiego;
 rozbudzanie zainteresowań Wojskiem Polskim - jego historią i tradycją;
 kształtowanie poczucia dumy z dokonań Polskiego Oręża;
 propagowanie zainteresowania wojskowym dziedzictwem kulturowym;
 promowanie polskich wartości patriotycznych i obronnych;
 kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży;
 zachęcenie do podejmowania twórczych działań oraz prezentacji własnej twórczości.
Tematyka:
 portret żołnierza polskiego na przestrzeni wieków;
 scena batalistyczną z udziałem żołnierzy polskich z dowolnej epoki;
 polskie wojsko w przyszłości.
Uczestnicy :
 dzieci i młodzieży szkół podstawowych (kl. 1-3 i 4-6), gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych (prace będą oceniane w tych czterech kategoriach wiekowych)
z powiatów: mikołowskiego, pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego oraz tyskiego.
Warunki uczestnictwa:
 każdy uczestnik może zaprezentować w konkursie 1 pracę opisaną na odwrocie: imieniem, nazwiskiem i wiekiem autora, nazwą, adresem i telefon szkoły; prosimy również o podanie nazwiska i imienia nauczyciela;
 każda placówka może przesłać 10 prac.
Technika i format prac:
 rysunek, malarstwo, grafika (bez grafiki komputerowej) oraz inne techniki płaskie
wyłącznie w formacie A-3 i bez elementów naklejanych i sypkich.
Termin i warunki nadsyłania prac:
 prace należy nadesłać do 30 kwietnia 2018 r. na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 , 43-100 Tychy, ul. Elfów 56 , tel. 32 227 31 10
e- mail: mdk2@oswiata.tychy.pl
Zakończenie konkursu:
 autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy podczas uroczystego
wernisażu w siedzibie MDK nr 2 w Tychach;
 nagrodzone prace zostaną zaprezentowane również podczas miejskich obchodów Dnia
Wojska Polskiego (15 sierpnia) oraz w wersji elektronicznej na internetowej stronie
MDK nr 2 i WKU w Tychach;
 nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane po
zakończeniu konkursu.
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].

Informacji udzielają koordynatorzy konkursu:
 z ramienia MDK nr 2 Beata Kordon (32 227 31 10)
 oraz z ramienia WKU Janina Sowa tel. (261 124 782)
Serdecznie zapraszamy

