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FORMAT PRAC: min. A4 - max. A1 (du¿y bristol). 
Prace nie powinny byæ zrolowane.
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 pracy - nakleiæ na odwrocie pracy)

OCENA PRAC:
Komisja konkursowa dokona oceny prac w dniach 11-18 maja 2021 r.
O wynikach konkursu laureaci zostan¹ powiadomieni telefonicznie.

PODSUMOWANIE KONKURSU:
Uroczyste podsumowanie konkursu odbêdzie siê pocz¹tkiem czerwca 2021r.,
o czym laureaci konkursu (wyró¿nieni i nagrodzeni) zostan¹ poinformowani.

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

(za³¹czniki nr 1i 2 - karta zg³oszenia i klauzula informacyjna - nie przyklejaæ na pracy)

Udzia³ w konkursie jest jednoznaczny z akceptacj¹ regulaminu.

ORGANIZATOR: 
Stowarzyszenie “Otwórzmy drzwi na œwiat”

WSPÓ£ORGANIZATOR:  
Ognisko Pracy Pozaszkolnej  w Andrychowie

PATRONAT HONOROWY: BURMISTRZ  ANDRYCHOWA

CELE KONKURSU:
 - rozbudzenie zainteresowania histori¹, kultur¹, tradycj¹ Andrychowa i okolic,
 - uwra¿liwienie na piêkno i oryginalnoœæ naszego regionu,
 - rozwijanie wyobraŸni i zainteresowañ plastycznych.

ADRESACI KONKURSU:
- kategoria I - uczniowie klas I-III SP,
- kategoria II - uczniowie  klas IV-VI SP,
- kategoria III- uczniowie klas VII - VIII SP,
- kategoria IV - dzieci i m³odzie¿ niepe³nosprawna Gminy Andrychów.

TERMIN: 
Prace nale¿y dostarczyæ do 10 maja 2021 roku.

TECHNIKA:
- plakat
- makieta
- billboard (tablica informacyjna np.o  walorach turystycznych)

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

“Cuda Gminy Andrychów” to zaproszenie do przedstawienia naszej
ma³ej Ojczyzny z perspektywy dzieci i m³odzie¿y. Tematyka prac
mo¿e odnosiæ siê min. do walorów przyrodniczych, historycznych 
(zabytki, miejsca pamiêci itp.), kulturowych (tradycje, obyczaje,
folklor), turystycznych (szlaki, trasy turystyczne), architektury,
przestrzeni publicznej, atrakcji oraz zwyk³ych - niezwyk³ych miejsc.
        Opiszcie, opowiedzcie, namalujcie....wszystko to, co Was urzeka 
w naszym regionie, na co warto zwróciæ uwagê i o czym nale¿y
pamiêtaæ. Byæ mo¿e zainspiruje Was to do dalszych poszukiwañ o
miejscu, w którym dorastacie. A byæ mo¿e wœród Was znajd¹ siê
odwa¿ni marzyciele, którzy przedstawi¹ w³asn¹, przysz³oœciow¹ 
wizjê okolic Andrychowa - dziœ w postaci projektu, a jutro - w postaci
zrealizowanego przedsiêwziêcia. 

na ok³adce akwarela Joanny Wójtowicz “Roczyny”
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