XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
“ Magiczne Okienko”
2017

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W RADLINIE

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie
temat konkursu: ”Witam w mojej bajce”

“Magiczne Okienko”

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież
do udziału w dwunastej edycji naszego konkursu.Tematem tegorocznego
konkursu jest ilustracja do opowieści wymyślonej przez Was lub
nawiązująca do znanych już bajek. Możecie zaprosić nas do
wymyślonego przez Was świata, pokazać bajkowe postacie
i dziwne stworzenia.
Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży,
propagowanie różnych technik malarskich i graficznych jako środka
wypowiedzi plastycznej.
Wystawa pokonkursowa będzie możliwością wymiany doświadczeń
oraz poznania nowych technik.

Warunki uczestnictwa:
1.Uczestniczyć w konkursie mogą dzieci i młodzież w wieku 5-16 lat.
2.Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jedną lub dwie prace (format A2 lub A3)
wykonane nie wcześniej niż w roku szkolnym 2015-2016.
3.Prace mogą by wykonane w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej lub
graficznej (nie będą oceniane grafiki komputerowe)
4.Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone czytelnym opisem.
Wzór metryczki pracy podany jest w załączniku konkursu.
Prace nieopisane będą zdyskwalifikowane,nie będą oceniane prace zbiorowe.
5.Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres: Miejski Ośrodek Kultury
ul.. Mariacka 9
44-310 Radlin

Nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach:
I grupa - 5-6 lat
II grupa - 7 - 9 lat
III grupa - 10 - 12 lat
IV grupa - 13 -16 lat
V grupa - dzieci i młodzież z niepełnosprawnością
Terminarz:
Prace należy przesyłać do 22.11.2017. Zostaną one ocenione przez profesjonalne
jury. Uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się
w Galerii MOK w Radlinie w dniu 14.12.2017, o godz 15.00
Wyniki konkursu oraz inne informacje opublikowane będą
na stronie internetowej 28.11.2017: www.mok.radlin.pl
Wszelkich informacji udziela komisarz wystawy Wiesława Sobczak-Skaba
tel. 512267121 lub 600345421
Uwagi: Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora,
który zastrzega sobie prawo do publikacji w celach popularyzatorskich.
Organizator zastrzega sobie również prawo do drobnych zmian w organizacji konkursu.

