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Co to znaczy ZDROWO i kiedy jest tak naprawdê RADOŒNIE? 

Czyste powietrze, piêkne zapachy, smaczne owoce, kwitn¹ce 
³¹ki, park pe³en œpiewu ptaków.                                                                                                                                                                                           
Spacer z psem, k¹piel w strumieniu, górska wyprawa, 
wakacyjne podró¿e, wieczór z przyjació³mi przy ognisku.                                                                                                                                                              
Mozolny trening  i wakacyjne leniuchowanie - to tylko kilka 
pomys³ów. 
                                                                                                                                                                                                                        
Zapewne  macie  ich  ca³e mnóstwo na ... ZDROWO i RADOŒNIE.
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Nagrody 

Jury wy³oni zwyciêzców oraz przyzna nagrody 

i wyró¿nienia w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

Nagrodzeni uczestnicy otrzymaj¹ rzeczowe nagrody ufundowane 

przez organizatora oraz sponsorów. 

Uczestnicy wystawy pokonkursowej otrzymaj¹ dyplomy.

Ocena

Prace oceniaæ bêdzie profesjonalne jury.

Jury oceniaæ bêdzie estetykê, wyraz artystyczny 

i dobór techniki plastycznej, autentyzm i samodzielnoœæ 

wykonanej pracy oraz szczeroœæ wypowiedzi.

Regulamin
Cele Konkursu
Prezentacja mo¿liwoœci twórczych dzieci i m³odzie¿y. 

Wymiana doœwiadczeñ i poszerzenie wiedzy z zakresu

ró¿nych technik plastycznych. 

Promocja sztuki dzieciêcej.

Postanowienia ogólne
- organizator zastrzega sobie prawo do 
bezp³atnego eksponowania i publikowania 
nades³anych prac
- organizator nie zwraca nades³anych prac
- termin og³oszenia wyników oraz wernisa¿u wystawy 

pokonkursowej wraz z wrêczeniem nagród zostanie og³oszony na 
stronie internetowej organizatora: siemck.pl nie póŸniej ni¿ 
w drugiej po³owie wrzeœnia 2018 r..
- udzia³ w konkursie jest równoznaczny z akceptacj¹ Regulaminu 
Konkursu oraz wyra¿eniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych uczestnika przez  organizatora w zakresie niezbêdnym 
do przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystywania prac.

Warunki uczestnictwa
- ka¿dy uczestnik mo¿e przes³aæ tylko jedn¹ pracê
- technika prac dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, ³¹czenie technik, fotografia)

- format prac dowolny
- prace rolowane, zginane, zbiorowe nie bêd¹ oceniane
- laureaci zostan¹ wy³onieni w trzech kategoriach wiekowych
- kategorie uczestników:
                      A: 7-9 lat   B: 10-13 lat   C: 14-16 lat
- prace musz¹ byæ czytelnie opisane na odwrocie wg wzoru:

Imiê i nazwisko autora
Kategoria wiekowa, wiek

Imiê i nazwisko instruktora/opiekuna
Numer telefonu oraz adres e-mail 

do kontaktu z organizatorem

- prace nale¿y przesy³aæ na adres organizatora:
Siemianowickie Centrum Kultury ul. Niepodleg³oœci 45,
41-106 Siemianowice Œl¹skie,
do dnia 30 czerwca 2018 r. z dopiskiem:
                   Konkurs Plastyczny
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