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MIÊDZYNARODOWY KONKURS
PLASTYCZNY
dla m³odych Polaków mieszkaj¹cych
poza granicami kraju

Cele konkursu:
- utrwalenie wiêzi z krajem i jego kultur¹
- doskonalenie umiejêtnoœci wyra¿ania siê przez sztukê
- rozwój wyobraŸni twórczej i ekspresji plastycznej
- stworzenie m³odzie¿y mo¿liwoœci zaprezentowania
swoich umiejêtnoœci na forum miêdzynarodowym

Regulamin:
Temat konkursu dla dzieci w wieku do 8 lat:

· Mój czworono¿ny przyjaciel.
Tematy konkursu dla dzieci w wieku 9 -13 lat:

· Stwórz 1 ilustracjê do poetyckiej baœni Marii
Konopnickiej „Na jagody”.
· Moje spotkanie z Bazyliszkiem
(na podstawie legendy o Bazyliszku).
Tematy konkursu dla m³odzie¿y pow. 14 roku ¿ycia

· Jesienna zaduma.
· Maje fantastyczne zwierzê: ptakorybossak.

Warunki uczestnictwa:
· Prace oceniane bêd¹ w trzech kategoriach wiekowych:
do 8 lat, od 9-13 lat i powy¿ej 14 lat
· Prace plastyczne wykonane w dowolnej technice (rysunek,
akwarela, olej, grafika, collage...) nale¿y nadsy³aæ na adres:
Centrum M³odzie¿y
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38
z dopiskiem
Konkurs plastyczny dla Polonii
· Do pracy nale¿y do³¹czyæ dok³adnie i czytelnie wype³nion¹
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· Oceniane bêd¹ tylko prace indywidualne
(nie przyjmujemy prac zbiorowych)
· Organizatorzy nie zwracaj¹ nades³anych na konkurs prac
· Z jednej szko³y lub placówki przyjmowanych bêdzie
maksymalnie 5 prac wybranych przez opiekunów
· Format prac konkursowych nie powinien przekraczaæ wymiaru
50 cm X 70 cm.
· Proszê nie oprawiaæ prac nadsy³anych na konkurs.

Termin nadsy³ania prac up³ywa z dniem
28 lutego 2015 r.
Nagrody:
Najlepsze prace zostan¹ pokazane na pokonkursowej wystawie.
Laureaci otrzymaj¹ dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe.
Planowan¹ g³ówn¹ nagrod¹ dla m³odzie¿y jest zaproszenie do Krakowa
na Wakacyjne Spotkania Artystyczne
Dodatkowe informacje na temat Konkursu mo¿na otrzymaæ
pisz¹c na adresy:

i.janikowska@interia.pl

ijanikowska@cmjordan.krakow.pl

