
REGULAMIN
XVIII KONKURSU DZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ

eliminacje garnizonowe

   1.  Temat konkursu:
 Ku  pokrzepieniu  serc…  bohaterowie  oręża

polskiego  w  twórczości  Henryka  Sienkiewicza  
– z okazji 170. rocznicy urodzin pisarza – noblisty.

      Celem konkursu jest:
- kształtowanie postaw patriotycznych i dzieci i młodzieży;
- promowanie i prezentacja dorobku i ocena dziecięcej 
twórczości plastycznej w 6 Brygadzie Powietrznodesantowej 
i garnizonie Kraków;
- popularyzację utworów literackich o tematyce wojskowej 
i patriotycznej;
- poznawanie historii Polski w trakcie przygotowań 
i gromadzenia materiału do realizacji prac;
- rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży 
pochodzącej z rodzin wojskowych.

2. Organizatorzy
- Klub 6 Brygady Powietrznodesantowej
- Kluby Wojskowe 6 BPD

3. Miejsce wystawy pokonkursowej
- Galeria Klubu 6 Brygady Powietrznodesantowej

4. Termin wystawy

- 25 lutego – 3 marca 2016r.
- wernisaż 25.02.2016, o godz. 12.00

Warunki uczestnictwa:

1. W konkursie  mogą brać udział  dzieci  i  młodzież z rodzin
wojskowych oraz dziecięcych kół plastycznych działających
przy klubach w wieku 7 – 16 lat.

2. Każdy  uczestnik  konkursu  może  przesłać  do  pięciu  prac  
w dowolnej technice plastycznej formacie nie większym niż
60/80cm.

3. Każda nadesłana praca powinna być opisana na odwrocie 
(imię 
i nazwisko autora, wiek autora, nazwa jednostki lub 
instytucji, którą reprezentuje); 

4. Prace plastyczne powinny być estetycznie oprawione 
(passepartout). 

5. Organizatorzy  konkursu  nie  biorą  odpowiedzialności  za
zaginięcie lub uszkodzenie prac podczas przesyłki.

6. Prace należy nadesłać do dnia 17 lutego 2016 r. na adres:

Klub 6 Brygady Powietrznodesantowej
30 – 901 Kraków, ul. Zyblikiewicza 1.

 

Postanowienia dodatkowe:

1. Kwalifikacji  prac  do  wystawy  pokonkursowej  oraz
reprezentacji  
6  Brygady  Powietrznodesantowej  ogólnopolskiego  etapu
przeglądu   dokona  jury  powołane  przez  organizatorów
konkursu.

2. Jury przyzna ponadto nagrody i wyróżnienia indywidualne.
3. Decyzja jury jest nieodwołalna, a przystąpienie do konkursu

jest równoważne z akceptacją jego regulaminu
4. Ogłoszenie  wyników  konkursu  nastąpi  podczas  otwarcia

wystawy pokonkursowej w Galerii Klubu 6 BPD.
5. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  bezpłatnego

reprodukowania  prac  nadesłanych  na  konkurs  (w  celach
popularyzatorskich).

6. Wszystkie  prace  nie  zakwalifikowane  do  przeglądu
centralnego  zostaną  zwrócone  autorom  po  zakończeniu
wystawy pokonkursowej.

7. Informacji o konkursie udziela Klub 6 BPD, tel. 261 13 12 00 
wew. 109



    KLUB 6 BRYGADY
POWIETRZNODESANTOWEJ

XVIII PRZEGLĄD
DZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI

PLASTYCZNEJ
eliminacje garnizonowe

     REGULAMIN
Kraków 2016


	XVIII KONKURSU DZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ
	eliminacje garnizonowe
	KLUB 6 BRYGADY POWIETRZNODESANTOWEJ
	XVIII PRZEGLĄD
	DZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNej
	REGULAMIN
	Kraków 2016



