Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu
ogłasza konkurs plastyczny i fotograficzny dla młodzieży
ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek kulturalno-oświatowych Poznania
i województwa wielkopolskiego.

ŚWIATŁO I CIEŃ
EDYCJA VIII

KWIATY I OGRODY
Konkurs organizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu .
Jego celem jest:
• aktywizacja i zachęcenie dzieci i młodzieży do wypowiadania się za pomocą technik
plastycznych i fotografii,
• poszukiwanie inspiracji w otaczającym nas świecie przyrody i natury;
• uwrażliwienie na piękno i subtelność otaczającego nas świata roślin w tym kwiatów,
zarówno tych nam znanych jak i występujących w rożnych innych zakątkach świata;
• zachęcanie młodego pokolenia do spędzania czasu wolnego w sposób twórczy
i wartościowy.
W konkursie może brać udział młodzież ze wszystkich typów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, placówek oświatowych w wieku od 11-tu do 19-tu lat.
Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie samodzielnie wykonanej pracy fotograficznej
(czarno-białej, w sepii lub kolorowej ) w formacie A4, A3 lub plastycznej w dowolnej technice
(ołówek, węgiel, pastel, akwarela, akryl, gwasz, tempera, olej, batik, techniki graficzne, kolaż,
grafika komputerowa itp.) Prace plastyczne należy wykonać w formacie A3 lub A2.
UWAGA!
Z danej placówki przyjmujemy maksymalnie 5 prac plastycznych i 5 fotograficznych.
Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące dane:
KONKURS KWIATY I OGRODY
IMIĘ I NAZWISKO
WIEK AUTORA
ADRES PLACÓWKI LUB ADRES
DO KORESPONDENCJI
TELEFON/FAX /MAIL
IMIĘ I NAZWISKO
NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO
LUB WPISAĆ PRACA
SAMODZIELNA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.nr 133 poz. 833)
oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby konkursu.
Podpis osoby upoważnionej
....................................................
Prace bez tych informacji nie będą oceniane.
Nie przyjmujemy prac zbiorowych – wykonanych przez wielu autorów.

Komisja oceni i nagrodzi prace z uwzględnieniem podziału na dwie grupy wiekowe:
11-14 i 15 -19 lat w osobnych kategoriach: plastycznej i fotograficznej.
Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów trzech najlepszych prac w każdej
grupie wiekowej nagrody i dyplomy oraz karnety darmowych zajęć w MDK nr 3.
Oprócz laureatów organizatorzy przewidują wyróżnienia uhonorowane dyplomem i udziałem
w wystawie.
Prace należy przynieść lub przesłać do 10 marca 2018 na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury nr 3
ul. Jarochowskiego 1
60 – 235 Poznań
Wręczenie nagród oraz otwarcie pokonkursowej wystawy prac nastąpi 23 marca 2018 r.
o godz. 18.00, w MDK nr 3 przy ul. Jarochowskiego 1 w Poznaniu.
Informacje dodatkowe:
Prace konkursowe nagrodzone i wyróżnione można odebrać po 30 kwietnia 2018. Natomiast prace
nienagrodzone do 30.03.2018 - najpóźniej. Po tym terminie prace przechodzą na własność
organizatora.
Organizator zobowiązuje się do powiadomienia laureatów konkursu telefonicznie lub
mailowo według danych zawartych w opisie pracy.
Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:
Katarzyna Makowska i Piotr Tkaczuk.
Dodatkowe informacje pod tel. 502 258 944(plastyka), 880 888 415(fotografia)
Zapraszamy i życzymy powodzenia.

