
 

Ostrzeszowskie Centrum Kultury zaprasza do udzia³u w konkursie 

                    

Celem konkursu jest nawi¹zanie do tradycji i symboliki 
Œwi¹t Wielkanocnych, a tak¿e zachêcenie do wykorzystania 
w twórczoœci oryginalnych rozwi¹zañ plastycznych 
z uwzglêdnieniem wspó³czesnych œrodków artystycznego wyrazu.

. 
 
Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach wiekowych:
                                    - od  7 do  9 lat               
                                    - od 10 do 13 lat                                        
                                    - od 14 do 16 lat                        
2. Konkurs przeprowadzony zostanie oddzielnie dla trzech form:
    - pisanki wielkanocnej
    - stroika wielkanocnego
    - palmy wielkanocnej

STROJNE JAJO 2020.

REGULAMIN  KONKURSU

3. Prace wykonane samodzielnie, bez pomocy osób trzecich, trwale opisane w widocznym 
    miejscu / czcionka: arial 14 pogrubiona /, zawieraj¹ce: imiê, nazwisko, , szko³a, nale¿y nadsy³aæ 
    wraz z kart¹ zg³oszeniado 01 kwietnia 2020 r. na adres: Muzeum Regionalne, Ostrzeszów
    - Rynek /Ratusz/
    Prace oznaczone  niew³aœciwie mog¹ byæ eksponowane anonimowo.
4.  Ka¿da ze szkó³ mo¿e nades³aæ maksymalnie po 10 prac w ka¿dej kategorii wiekowej 
     i formie.
5.  Jury przyzna nagrody od I do III miejsca oddzielnie dla ka¿dej kategorii     
      i formy prezentacji. W przypadku du¿ej iloœci  nades³anych prac 
     Jury zakwalifikuje wyró¿niaj¹ce siê prace do wystawy pokonkursowej.
     Werdykt Jury zostanie og³oszony oficjalnie podczas  OTWARCIA WYSTAWY 
     w  Muzeum Regionalnym / Ratusz/ w dniu 05.04.2020 r. o godz. 15.00. 
     Na otwarcie wystawy serdecznie zapraszamy uczniów bior¹cych udzia³ 
     w konkursie, nauczycieli, rodziców, dziadków, przyjació³. 
     Wystawa prac potrwa do 15.04.2020 r.
6.  W przypadku nieobecnoœci na otwarciu wystawy i og³oszeniu 
     wyników przyznane nagrody  nale¿y odebraæ najpóŸniej do 16. 04. 2020 r. 
     / po wyznaczonym terminie przyznane nagrody przechodz¹ na w³asnoœæ organizatora /.
7.  Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do swobodnego dysponowania     
     nades³anymi pracami. 
     Prace mog¹ byæ odebrane przez uczestników konkursu w nieprzekraczalnym 
     terminie do 16 kwietnia 2020 r.
8.  Organizatorzy zwracaj¹ uwagê na w³aœciwe preparowanie pisanek i stroików,    
     których elementami s¹ jaja, a szczególnie wydmuszki. 
     Prace niew³aœciwie spreparowane nie zostan¹ umieszczone na wystawie.      
                                       
                                                                                                               ORGANIZATOR
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