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TECHNIKA:
Techniki p³askie: rysunek, malarstwo, grafika - w tym grafika komputerowa,
techniki mieszane.

FORMAT PRAC: min. A4 - max. A2 (420 x 594 mm). 

Prace nie powinny byæ zrolowane.
Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
Ka¿dy uczestnik mo¿e przedstawiæ jedn¹ pracê.
Prace nie bêd¹ zwracane.

OPIS PRAC:
Ka¿da praca powinna byæ czytelnie opisana:
imiê i nazwisko autora, klasa, placówka/ szko³a, telefon placówki (metryka). 
Do ka¿dej pracy nale¿y do³¹czyæ:
kartê zg³oszenia (za³¹cznik nr 1) oraz klauzulê informacyjn¹ (za³¹cznik nr 2).

OCENA PRAC:
Komisja konkursowa dokona oceny prac w dniach 6-7 listopada 2018 r.
O wynikach konkursu laureaci zostan¹ powiadomieni telefonicznie.

PODSUMOWANIE KONKURSU:
Uroczyste podsumowanie konkursu po³¹czone z wrêczeniem nagród 
i wyró¿nieñ odbêdzie siê 16 listopada w Miejskim Domu Kultury
w Andrychowie.  

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU:
Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników 
konkursu do celów zwi¹zanych z realizacj¹ i promocj¹ konkursu oraz 
ich nieodp³atnej publikacji.

(za³¹cznik nr 2 - klauzula informacyjna)

Udzia³ w konkursie jest jednoznaczny z akceptacj¹ regulaminu.

         W tym roku obchodzimy szczególne œwiêto - stulecie odzyskania 
przez Polskê niepodleg³oœci. Dla uczczenia i podkreœlenia tego jubileuszu 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie organizuje Gminny Konkurs Plastyczny 
“Kocham Ciê Polsko” pod honorowym patronatem Burmistrza  Andrychowa.
          Konkurs jest okazj¹, by opowiedzieæ dzieje ojczyste, równie¿ historie lokalne,
przeœledziæ wysi³ek wielu pokoleñ Polaków w³o¿ony w odzyskanie niepodleg³oœci,
spojrzeæ na wielu wybitnych przywódców, polityków, artystów, literatów - 
mniej lub bardziej znanych bohaterów. Tematyka prac mo¿e nawi¹zywaæ np.do 
p o r t r e t ó w  z n a n y c h  o s ó b ,  p e j z a ¿ y  
przedstawiaj¹cych odbudowê kraju, symboli i tradycji narodowych...

  

ORGANIZATOR:  Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie

PATRONAT HONOROWY: BURMISTRZ  ANDRYCHOWA

CELE KONKURSU:
Celem konkursu jest  przybli¿enie historii Polski, przypomnienie postaci 
i symboli zwi¹zanych z walk¹ o odzyskanie suwerennoœci pañstwa  
poprzez wypowiedŸ w formie plastycznej.

ADRESACI KONKURSU:
Do konkursu zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym (I kategoria), 
uczniów klas I-III SP (II kategoria), uczniów klas IV-VI SP (III kategoria), 
uczniów klas VII - VIII SP i klasy gimnazjalne (IV kategoria).

TERMIN: 
Prace nale¿y dostarczyæ do 5 listopada 2018 roku.

PRACE NALE¯Y DOSTARCZYÆ NA ADRES:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie
ul.Metalowców 10,  34-120 Andrychów 
(parter budynku -  sekretariat OPP)
tel. 33 432 27 60,  pon. - czwartek: 12.00 - 20.00,  pi¹tek: 7.00 - 15.00
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