KONKURS PLASTYCZNY
„CHCIAŁBYM CI OPOWIEDZIEĆ O : ...”
„Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół i przedszkola w Gminie
Łukowica. Pragniemy, aby konkurs stał się okazją i bodźcem do lepszego poznania naszego bogactwa
historyczno-kulturowego. Hasło konkursu: „Chciałbym Ci opowiedzieć o:..” rozumiemy jako pretekst do
malarskiej, bądź graficznej wypowiedzi na temat najbliższej okolicy. Mogą to być piękne krajobrazy, zabytki,
ale również legendy, zapomniane historie z czasów bardzo odległych, jak i całkiem niedawnych. Każda
miejscowość na terenie naszej Gminy posiada własne legendy dotyczące jej nazwy, pierwszych właścicieli, czy
fundatorów istniejących do dzisiaj zabytków. Oprócz postaci króla Łokietka czy Sędziwoja, możemy również
sięgnąć do klechd mówiących o arianach, czy „ łyżce” świętej Kingi...
Organizatorzy
- Gimnazjum w Łukowicy w ramach projektu „Poprzez historię do przyszłości” przy współpracy Gminnego
Ośrodka Kultury w Łukowicy
Cele konkursu
- rozbudzenie u dzieci i młodzieży zainteresowania przeszłością historyczno – kulturową własnego regionu
- nabycie umiejętności plastycznej wypowiedzi na temat ciekawych obiektów i zjawisk
Zasady uczestnictwa
- Hasło konkursu: „ Chciałbym Ci opowiedzieć o:...”
- Uczestnicy: dzieci i młodzież od 5 do 16 lat.
- Liczba i rozmiar prac: maksymalnie do 6 prac z jednej placówki, w formacie nie mniejszym niż A3
- Technika dowolna: rysunek, grafika, pastel, farby plakatowe itd...
- Opis prac na odwrocie:
- Imię i nazwisko
- Wiek
- Nazwa placówki (szkoła, gimnazjum, przedszkole)
Prace plastyczne należy dostarczyć do budynku Gimnazjum w Łukowicy do dnia 12 marca 2008 roku.
Ocena prac
Komisja Konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac w następujących kategoriach wiekowych:
- 5 –7 lat ( przedszkole)
- 7-11 lat ( szkoła podst.)
- 12 – 16 ( gimnazjum)
i zdecyduje o zakwalifikowaniu prac na wystawę i przyznaniu nagród. Decyzje Komisji konkursowej są
ostateczne.
Ogłoszenie wyników
Laureaci z poszczególnych placówek szkolnych i przedszkola zostaną powiadomieni o wynikach konkursu,
miejscu i terminie pokonkursowej wystawy.
Uwagi

Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich
publikowania i reprodukowania .
Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Konkurs organizowany jest przez Gimnazjum w Łukowicy w ramach projektu „POPRZEZ
HISTORIĘ DO PRZYSZŁOŚCI”, jako fragment programu „Rzeczpospolita Internetowa” prowadzonego
na obszarach wiejskich przez Fundację TP wraz z PROGRAMEM NARODÓW ZJEDNOCZONYCH d.s.
ROZWOJU (UNDP).

