Konkurs plastyczny „ Makulatura to nie śmieć – Nasze drzewa”
Organizatorzy - Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Tematyka:
Drzewa jako długowieczne rośliny widziały nie jedno: były świadkami historycznych wydarzeń, znają
tajemnice kochanków, stanowiły schronienie dla wielu zwierząt, cierpiały suszę, przeżyły burze,
ulewy, śnieżyce. Każdego roku przechodzą cykl zmian pór roku, wiosną kwitną, zielenią się a jesienią
wydają owoce, przyjmują barwy złota, oranżu, czerwieni, brązu. Zimą nagie okrywają się białym
puchem by przetrwać mrozy. Drzewa żyją długo, lecz na ogół padają ścięte ręką człowieka, by
zaspokajać jego potrzeby jako opał, materiał budowlany czy surowiec przemysłowy. Zastanówcie się
nad wspaniałością i losem drzew. Nad ich niezastąpioną rolą w ekosystemie i w życiu człowieka.
Użyjcie do swoich prac darów natury (m.in. tego co dają drzewa) łącząc je z makulaturą, skrawkami
kolorowych tkanin oraz różnych wyszukanych odpadów.
Cel konkursu:
- zainteresowanie dzieci i młodzieży problemami ochrony środowiska i przyrody,
- rozwijanie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni plastycznej uczestników konkursu,
- promocja twórczo działających szkół,
Warunki konkursu:
Uczestnicy: Dzieci i młodzież od 7 do 19 lat
Technika - kolaż
Format – od A4 do A3 (na płaszczyźnie)
Każda praca powinna być podpisana na odwrocie: imię i nazwisko autora pracy, wiek, szkoła i klasa,
imię i nazwisko opiekuna
Termin składania prac: do 14 marca 2014r.
Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych
Łomża, ul. Wojska Polskiego 3 ( I piętro )
Tel. 086 216 67 91 lub 216 32 26
Ocena prac: komisja konkursowa dokona oceny prac przyznając nagrody i kwalifikując prace na
wystawę w następujących kategoriach wiekowych:
I kategoria –klasy I – III SP
II kategoria – klasy IV– VI SP
III kategoria – gimnazjum, liceum
Informacja o wynikach konkursu oraz terminie wernisażu połączonego z wręczeniem nagród
zostanie zamieszczona na stronie www.mdk4lomza.pl
Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane na wystawę prace będzie można oglądać w Galerii Bonar
Miejskiego Domu Kultury-Domu Środowisk Twórczych w Łomży przy ul. Wojska Polskiego 3.
Prawa autorskie przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukcji
prac konkursowych bez wypłacania honorariów. Prace nadesłane na konkurs pozostają własnością Miejskiego
Domu Kultury - DŚT. Uczestnicy i nauczyciele wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
do celów związanych z konkursem. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

