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Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu zaprasza dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych
do udziału w konkursie plastycznym  „Świat oczami dziecka − Nowy Sącz w kolorach wiosny”.

W tegorocznej edycji zachęcamy Państwa do poznania naszego urokliwego miasta. 
Nowy Sącz to jedno z najstarszych miast w Małopolsce i jedno z tych miast, 
w którym nie można się nudzić. Nowy Sącz stanowi główny ośrodek przepięknej Ziemi Sądeckiej 
z pasmem  Beskidów na południu i zachodzie oraz Jeziorem Rożnowskim na północy. 
Oprócz tych niewątpliwych atrakcji turystycznych, cała Sądecczyzna słynie ze swoistej kultury 
i tradycji, fascynującej przybyszów z innych części kraju. 

Zapraszamy Was do poznania i zaprezentowania naszej miejscowości oczyma Waszej wyobraźni…

CELE KONKURSU:
• promowanie Nowego Sącza w kraju i za granicą, 
• poznanie zabytków architektury i ciekawych zakątków miasta,
• rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych dzieci, 
• wymiana doświadczeń, a także upowszechnianie i prezentacja działań artystycznych dzieci.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
• wiek uczestników: od 3 do 9 lat,
• prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
• I kategoria od  3 – 6 lat 
• II kategoria od 7 – 9 lat  
• format prac: A 3, A 4,
• lista zbiorcza autorów prac z danej placówki lub klasy wraz z nazwiskiem opiekuna,
• w konkursie wezmą udział prace plastyczne wykonane techniką rysunkową lub malarską,
• każdy uczestnik może nadesłać jedną samodzielnie wykonaną pracę plastyczną,
• wszystkie prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką wykonaną według wzoru:
 -   imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa,
 -   nazwa i adres placówki, telefon, e-mail,
 -   imię i nazwisko opiekuna.

Bardzo prosimy o czytelne wpisy w metryczce pracy, najlepiej pismem drukowanym.
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TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 
Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć w opakowaniu zapewniającym 
bezpieczne dotarcie przesyłki do Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu 
(najpóźniej do dnia 25 maja 2021 r. z dopiskiem na opakowaniu: konkurs plastyczny) 

 Miejski Ośrodek Kultury
               Al. Wolności 23,
               33-300 Nowy Sącz

Podsumowanie konkursu odbędzie się w czerwcu 2021r. 
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i terminie podsumowania konkursu.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają  pamiątkowe  dyplomy, natomiast nagrodzeni 
i wyróżnieni autorzy prac otrzymają nagrody rzeczowe.
Ponadto Komisja Konkursowa dokona wyboru prac, które zostaną zaprezentowane 
w galerii MOK podczas wernisażu o tym samym tytule.

Dodatkowych informacji udziela: Barbara Klimczak  tel. 18/4438959 w.23,
e-mail: bklimczak@mok.nowysacz.pl

UWAGA: 
Przystąpienie do konkursu wiąże się z wypełnieniem Załącznika nr 1 do Regulaminu 
w celu potwierdzenia akceptacji oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu, a także na nieodpłatną publikację 
i reprodukowanie zgłoszonych prac w związku z organizacją i promocją konkursu. 
Wszystkie prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.
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