
OGÓLNOPOLSKI KONKURS RYSUNKOWY dla dzieci i m³odzie¿y

JESTEŒ MOIM PRZYJACIELEM
organizator: Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach

Zapraszamy dzieci i m³odzie¿ do wziêcia udzia³u w konkursie
PLASTYCZNYM na PRACÊ RYSUNKOW¥, przedstawiaj¹c¹ PRZYJACIELA.
PRZYJACIEL, to ktoœ, kto zawsze jest przy nas gdy jest nam smutno, ktoœ kto spêdza
z nami wolny czas, kto siê z nami bawi, kto zna nasze tajemnice i zawsze ich dochowuje. 
Przyjaciel nas pocieszy, pomo¿e nam z naszymi zmartwieniami,wys³ucha, doradzi, 
nigdy nas nie zawiedzie, mo¿emy na niego liczyæ na dobre i na z³e.
Przyjacielem mo¿e byæ zarówno drugi cz³owiek jak równie¿ ukochane zwierzê. 
Co prawda, zwierzê nie powie nam co myœli, ale rozumie nas i  wie co my 
do niego mówimy. Mo¿e nam towarzyszyæ i spêdzaæ z nami czas. Jest przy nas
gdy go potrzebujemy.

PROSIMY o dok³adne zapoznanie siê z regulaminem konkursowym.

REGULAMIN KONKURSOWY

1. TECHNIKA: RYSUNEK (prac nie nale¿y zwijaæ ani sk³adaæ)
    .
2. FORMAT: TYLKO  A4 
    Nie nale¿y przysy³aæ prac grupowych. Ka¿dy autor mo¿e nades³aæ TYLKO jedn¹ pracê. 
    Termin nadsy³ania prac up³ywa 20.05.2016 - w tym dniu powinny ju¿ byæ u organizatora. 

3. OPIS PRAC: Ka¿da zg³oszona do konkursu praca musi posiadaæ metryczkê
                          (za³.1)- nale¿y j¹ wydrukowaæ, wype³niæ, wyci¹æ i nakleiæ z ty³u pracy.
    Dodatkowo wraz z prac¹  nale¿y dostarczyæ wype³nion¹ kartê zg³oszenia (za³.2)
    W przypadku zg³aszania wiêkszej iloœci prac przez placówki, kartê zg³oszenia mo¿na 
    powieliæ. 

    

4. UCZESTNICY KONKURSU: dzieci i m³odzie¿  od 5 do 15 lat
    Wszystkie prace konkursowe nale¿y odpowiednio zabezpieczyæ do wysy³ki. 
    Prace uszkodzone lub niezgodne z regulaminem i tematem konkursu, 
    Ÿle lub nieczytelnie podpisane - nie bêd¹ brane pod uwagê przy ocenie.

5. KATEGORIE WIEKOWE: Uczestnicy nagrodzeni w konkursie, o wynikach 
    zostan¹ powiadomieni telefonicznie. Otrzymaj¹ oni nagrody oraz pami¹tkowe dyplomy.
    Spoœród pozosta³ych uczestników wybrane zostan¹ osoby, których prace bêd¹ 
    zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej. Lista osób nagrodzonych oraz
    uczestnicz¹cych w wystawie, zostanie zamieszczona na stronie internetowej : 
    www.dkboguszowice.pl

Wrêczenie nagród laureatom nast¹pi podczas 
wernisa¿u wystawy w dn.17.06.2016 o godz. 18.00

(sala kolumnowa, parter)

Prace konkursowe nale¿y nadsy³aæ na adres organizatora:

Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach
Plac Pokoju 1
44-253 Rybnik

kontakt z organizatorem:
tel.32/42 52 016 (wew. 44)

e-mail: dkboguszowice@gmail.com
strona internetowa: www.dkboguszowice.pl

6. UWAGI KOÑCOWE:
Wszystkie prace nades³ane do konkursu, przechodz¹ 

na w³asnoœæ organizatora, który zastrzega sobie prawo
ich publikowania w ca³oœci lub w czêœci w mediach

drukowanych i elektronicznych w celu informacji
o konkursie.Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne

z akceptacj¹ postanowieñ konkursowych.
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