Miejski Ośrodek Kultury, Turystki i Sportu w Otwocku
Zaprasza do udziału w Konkursie Plastycznym Kwiat Paproci Moje wyobrażenia

Konkurs organizowany przez MOKTiS adresowany jest do dzieci w wielu szkolnym za
pośrednictwem ich opiekunów z placówek kultury i oświaty z Otwocka.
Warunkiem udziału jest dostarczenie w ustalonym terminie Karty Uczestnika, która jest
załącznikiem do zaproszenia. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją
poniższego regulaminu.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
Jury przyzna nagrody za pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej, wyróżnione przez
powołane jury.
Wszystkie placówki biorące udział w konkursie – otrzymają pamiątkowe dyplomy.
WIĘCEJ INFORMACJI:
Iwona Kowalska
22 779 45 71
iwona.kowalska@moktis.pl

REGULAMIN
KONKURS PLASTYCZNY KWIAT PAPROCI-MOJE WYOBRAŻENIA
1.W konkursie mogą brać udział dzieci z otwockich szkół podstawowych oraz z otwockich
placówek kultury, – których opiekunowie złożą prawidłowo wypełnione karty uczestnika.
2.W konkursie plastycznym zadaniem uczestników jest wykonanie pracy w formacie A3 przy
wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych. Tematem pracy ma być Kwiat Paproci. Inspiracją
może być polska legenda o Kwiecie Paproci.
3. Kategorie wiekowe:
1) Klasy 0-III
2) Klasy IV-VI
3) Klasy VII-VIII
5.Zakwalifikowanie do konkursu odbywa się poprzez nadesłanie karty uczestnictwa do dnia
04.06.2021. ( Kartę uczestnika należy wysłać na adres mailowy: iwona.kowalska@moktis.pl
6. Prace należy dostarczyć do 7.06.2021. do Klubu Mlądz, ul. Majowa 202 w godzinach pracy
placówki. Komisja konkursowa będzie oceniała prace dnia 8.06.2021.
7. Jury oceniać będzie:
- samodzielność wykonania odpowiadającą wiekowi wykonawców,
- staranność i estetykę,
- oryginalność w doborze techniki plastycznej,
- artystyczną wyjątkowość prac.
8.Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 19.06.2021 r. podczas „Nocy
Świętojańskiej” o godz 15:00. Do dnia 27 czerwca na terenie Klubu Mlądz będzie dostępna
wystawa prac uczestników konkursu.
9. Odbiór prac plastycznych będzie możliwy w dniach 28-30.06 2021 r. w godzinach pracy Klubu
Mlądz. Nieodebrane w tym terminie prace ulegną zniszczeniu.
10. Organizator (MOKTiS), zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie modyfikacji
postanowień powyższego regulaminu, jak również przerwania lub odwołania konkursu. Informacje
o wprowadzeniu ewentualnych zmian będą zamieszczane na stronie www.moktis.pl oraz
www.klubmladz.otwock.pl. Informacje wchodzą w życie z dniem publikacji.

