REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ 75 -URODZINY ,CZYLI LATO Z PIPPI”
ORGANIZATOR:
•

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta
w Kowalewie Pomorskim – Ambasador konkursu
CEL KONKURSU:
•
•
•

•

promocja twórczości Astrid Lindgren, a w szczególności bohaterki
jej powieści Pippi Langstrumpf
propagowanie czytelnictwa wśród dzieci
propagowanie wśród dzieci pozytywnych postaw społecznych
związanych z postacią Pippi: prawa dzieci, kreatywność, pewność
siebie, prawo do własnego zdania, otwartość na świat,
równouprawnienie płci
opowieści o przygodach Pippi jako inspiracja dla dialogu
międzypokoleniowego

TEMAT KONKURSU:
•

zobrazowanie postaci Pippi inspirowane twórczością dowolnego
malarza żyjącego i tworzącego w I połowie XX wieku lub dawniej,
np. Stanisława Wyspiańskiego, Piotra Michałowskiego,
Włodzimierza Tetmajera, Jacka Malczewskiego, Olgi Boznańskiej,
Władysława Podkowińskiego, Jana Matejki, Jana Pankiewicza,
Artura Grottgera, Józefa Simmlera…..

UCZESTNICY KONKURSU:
•

•
•

w konkursie mogą brać udział zespoły rodzinne, tj. 1 dziecko i 1
dorosły
( dziecko do 12. roku ). Członkami rodziny mogą być np.
rodzice, pełnoletnie rodzeństwo ,dziadkowie, wujkowie, ciocie,
kuzynostwo.
uczestnicy konkursu mogą wykonać więcej niż jedną pracę
plastyczną
prace plastyczne wykonane techniką dowolną ( rysunek, malarstwo,
rzeźba ,lepienie (glina, masa solna, plastelina, modelina itp…),
wycinanki/wydzieranki/wyklejanki, grafika, kolaż, konstrukcje z
różnego rodzaju materiału np.: papier, szmaty i sznurek)

TERMIN SKŁADANIA PRAC :
•

prace należy dostarczyć do dnia 31 lipca 2020 roku do M-GOK w
Kowalewie Pomorskim ( prace muszą być opisane: imię nazwisko ,
wiek , adres autora lub autorów prac zespołów rodzinnych – w
załączeniu karta zgłoszenia

ORGANIZATOR powoła komisję, która dokona oceny prac plastycznych.
Decyzje powołanej komisji są ostateczne.

NAGRODY:
•
•

•

atrakcyjne nagrody rzeczowe dla dzieci oraz VOUCHERY dla
dorosłych
wręczenie nagród odbędzie się w m-cu sierpniu 2020 na mini
festynie połączonym z licznymi atrakcjami. Termin ustalony zostanie
po podsumowaniu i ocenie przekazanych prac plastycznych
wyróżnione prace przekazane zostaną do drugiego etapu konkursu ,
czyli do głównego organizatora Wydawnictwa Jung-off-ska sp. z o.o.
sp.k z siedzibą w Warszawie.

