2. edycja konkursu plastycznego „Piękna moja wieś”

Miejsce radosnych wspomnień
regulamin konkursu

Wieś, ach ten sielankowy czas pośród łąk, rzek, pól... To tutaj spędzamy najpiękniejsze lata naszego życia.
Czas, który kształtuje nasz charakter i daje niezwykłe wspomnienia na całe życie. Wieś jest piękna i piękna
pozostaje w naszych głowach na zawsze. W konkursie „Piękna Moja Wieś” chcemy was zachęcić do pokazania nam uroków dzieciństwa na polskiej wsi. Czekamy na pełne radości prace pokazujące jak się bawicie,
jak spędzacie wolny czas. Może zechcecie nam pokazać swoje zabawki! Może to spacer z psem jest najlepszym sposobem na spędzenie wolnego czasu? A może to leżenie na trawie i oglądanie gwiazd albo siedzenie
na gałęzi to najlepsza zabawa? Nieraz niebo naszych miejscowości tną kolorowe latawce, ale także najprostsze na świecie, ale i najszybsze na świecie, papierowe samolociki. Plusk kamieni o wodę, puszczanie tak
zwanych „kaczek”, ognisko gdzieś nad rzeką, spacer letnią porą, zjeżdżanie z górki śnieżną zimą, zbieranie
kasztanów i robienie z nich ludzików, plecenie wianka, rolki gdzieś na asfaltowej dróżce, wygrzewanie się
w słońcu i chlapanie w kałużach - to wszystko składa się na magię dzieciństwa na wsi. Każdy z nas ma osobiste i inne doświadczenia. Pokażcie nam czym dla was jest radość dzieciństwa spędzanego na wsi. Pokażcie
nam to piękno waszej miejscowości z tej nieco innej strony.

Organizator: Stowarzyszenie Pracownia Sławsk
Kategorie:
6 - 10 lat
11 - 16 lat
Format prac: od A3 (29 x 42) do B2 (50 x 70)
Technika: prace mogą być wykonane w dowolnej technice malarskiej lub rysunkowej (np. pastel, ołówek,
akwarela, gwasz itd.)
Prace mogą zgłaszać placówki (np. szkoły, domy kultury) jak i osoby prywatne
Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, placówka
zgłaszająca oraz imię i nazwisko prowadzącego (jeśli dotyczy), dane kontaktowe (telefon, adres e-mail)
- każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę
- liczba prac zgłoszonych z placówki nie jest ograniczona

Termin i miejsce składania: prace należy przesyłać do 1 czerwca na adres:
Biblioteka Publiczna Gminy Rzgów filia w Sławsku
Sławsk 64
62-586 Rzgów
z dopiskiem „konkurs Piękna moja wieś”
prace można również dostarczyć osobiście na wyżej wymieniony adres (godziny funkcjonowania biblioteki:
pon. 9:00 - 17:00, wt. 8:00 - 16:00, śr. 9:00 - 17:00, czw. - , pt. 10:00 - 18:00)
Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się
8 lipca 2018 roku podczas Festiwalu Historii i Kultury im. Marcina ze Sławska herbu Zaremba w Sławsku
Wyniki zostaną również podane do publicznej wiadomości na stronie organizatora:
www.facebook.com/pracowniaslawsk
prace oceni niezależna komisja powołana przez organizatora. Prace zostaną ocenione pod kątem oddania
tematu, oryginalności i estetyki
Nagrody: dla najlepszych w obu kategoriach przewidziano nagrody rzeczowe
Po zakończeniu wystawy prace będzie można odebrać.
Na wyraźną prośbę prace będą mogły być odesłane autorom na ich koszt.
Nieodebrane prace przechodzą na własność organizatora.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: pracowniaslawsk@gmail.com
lub pod numerem telefonu 721 510 525

Stowarzyszenie Pracownia Sławsk
Sławsk 71
62-586 Rzgów
pracowniaslawsk@gmail.com
www.facebook.com/pracowniaslawk
tel.: 721 510525

