REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„BIELSKO-BIAŁA DAWNIEJ I DZIŚ”
Z okazji 70-rocznicy powstania miasta Bielska i Białej, pragniemy zaprosić do wzięcia udziału w
konkursie „Bielsko-Biała dawniej i dziś”. Celem konkursu jest promowanie walorów miasta,
zaprezentowanie zmian jakie zaszły w Bielsku-Białej na przestrzeni lat.
Cele konkursu:
1.Zachęcenie uczniów do zainteresowania się swoim miastem.
2.Skierowanie uwagi dzieci i młodzieży na ciekawe wydarzenia związane z historią miasta.
3.Moje miasto wczoraj: zabytki architektury, kamienice, tereny zielone, folklor.
4. Moje miasto dzisiaj: zaprezentowanie współczesnego wizerunku miasta, życia kulturalnego dnia
codziennego.
5. Popularyzacja wiedzy o mieście Bielsku-Białej.
6. Cel poznawczy dotyczący historii i tradycji.
7. Rozwój umiejętności i spojrzenia plastycznego wśród dzieci i młodzieży na zmiany zachodzące
w naszym mieście.
Założenia organizacyjne:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z Bielska-Białej i okolic, z podziałem na
cztery kategorie wiekowe:
I – uczniowie klas I-III
II – uczniowie klas IV-VI
III – uczniowie klas VII-VIII
IV – uczniowie szkoły średniej
2. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi.
3. Prace mogą być wykonywane dowolną techniką plastyczną płaską (rysunek, malarstwo,
wydzieranki itp.).
4. Prace plastyczne muszą być wykonane na kartce w formacie A3, uwzględniając podział kartki

na dwie części, na których będzie przedstawione Bielsko-Biała dawniej i dziś.
5. Każdy uczestnik może zaprezentować jedną pracę.
6. Prace muszą być podpisane na odwrocie: imię i nazwisko, klasa.
7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa na prezentowanie prac na
wystawach, stronie DK Komorowice, Facebook DK Komorowice.
Ocena prac konkursowych:
1. Jury konkursu dokona oceny prac pod względami: artystycznym, tematycznym
i zgodnym z założeniami konkursu.
2. Prace zniszczone i nie spełniające warunków niniejszego regulaminu konkursu nie będą
oceniane.
3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się dnia 13.04.2021 r.
4. Prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej w Sali Widowiskowej Domu kultury
w Komorowicach.
Terminy:
Termin składania prac 2 kwietnia 2021r.
Osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Komorowicach
Lub pocztą na adres Domu Kultury w Komorowicach, ul. Olimpijska 16 43-346.

