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ogólnopolski
konkurs plastyczny
trzy kolory
/ kolorowy sposób na samotnoœæ i nudê

Organizator:                                                                                                                                           
Siemianowickie Centrum Kultury  - Pracownia Plastyczna OKIENKO

Cele konkursu:                                                                                                                                     
Prezentacja mo¿liwoœci twórczych dzieci i m³odzie¿y. Wymiana 
doœwiadczeñ i poszerzenie wiedzy z zakresu ró¿nych technik 
plastycznych. Promocja sztuki dzieciêcej.

Tematyka prac:                                                                                                                                               
Trzy podstawowe kolory: CZERWONY, ¯Ó£TY, NIEBIESKI w palecie 
barw daj¹ wiele ciekawych odcieni i nowych kolorów! Jeœli do tego 
dodaæ dzieciêc¹ wyobraŸniê i bajeczn¹ fantazjê, to dopiero jest 
KOLOROWO. W³aœnie KOLOROWOŒÆ jest tematem przewodnim 
naszego konkursu.                                                                                                                                        
Tegoroczna edycja nosi tytu³: KOLOROWY SPOSÓB NA SAMOTNOŒÆ 
NA NUDÊ.
Co sprawia, ¿e przestajemy czuæ siê samotni? KTO lub CO nam  w tym 
pomaga? Czym odganiamy nudê by wolny czas sta³ siê przyjemny 
i radosny? Opowiedzcie nam o tym w swoich pracach.

Regulamin



Ocena:                                                                                                                                                   
Prace oceniaæ bêdzie  profesjonalne jury pod k¹tem  szczeroœci 
wypowiedzi, doboru techniki plastycznej, estetyki i samodzielnoœci 
wykonanej pracy.

Nagrody:                                                                                                                                                          
Jury wy³oni zwyciêzców oraz przyzna nagrody i wyró¿nienia w 
poszczególnych kategoriach wiekowych. Nagrodzeni uczestnicy 
otrzymaj¹ rzeczowe nagrody, ufundowane przez organizatora oraz 
sponsorów. Uczestnicy wystawy pokonkursowej otrzymaj¹ dyplomy.

Postanowienia ogólne:                                                                                                                             
- organizator zastrzega sobie prawo do bezp³atnego eksponowania i 
publikowania nades³anych prac                                                                                                                                                 
- udzia³ w konkursie jest równoznaczny z akceptacj¹ Regulaminu 
Konkursu oraz wyra¿eniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych uczestnika przez organizatora w zakresie niezbêdnym do 
przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystywania prac.

Warunki uczestnictwa:                                                                                                                                
- ka¿dy uczestnik mo¿e przes³aæ tylko jedn¹ pracê                                                                                         
– iloœæ prac z jednej placówki: maksymalnie 10 sztuk                                                                                 
– technika prac dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, ³¹czenie 
technik)
– format prac dowolny                                                                                                                                   
- prace rolowane, zginane, zbiorowe nie bêd¹ oceniane                                                                                   
- laureaci zostan¹ wy³onieni w trzech kategoriach  wiekowych                                                         
- kategorie  uczestników: A: 7-9 lat     B: 10-13 lat     C: 14-17 lat                                                                        
- prace musz¹ byæ czytelnie opisane na odwrocie wg wzoru:

Imiê i nazwisko autora                                                                                                                          
kategoria wiekowa, wiek                                                                                                                            

imiê i nazwisko instruktora/opiekuna                                                                                         
numer telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu z organizatorem

Terminy:                                                                                                                                                    
Na prace czekamy do 10 maja 2022.                                                                                                
Og³oszenie wyników na stronie internetowej
organizatora: siemck.pl do 25 maja 2022.
Wernisa¿ i rozdanie nagród nast¹pi 2 czerwca 2022.

 - prace nale¿y przes³aæ na adres organizatora:
SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY                              
ul. Niepodleg³oœci 45, 41-106, Siemianowice Œl¹skie    
do dnia 10 maja 2022 z dopiskiem Konkurs TRZY KOLORY
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