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I ORGANIZATOR KONKURSU

Miejski Oœrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta
w Pabianicach.

II CELE KONKURSU

1. Prezentacja potencja³u twórczego dzieci i m³odzie¿y.
2. Rozwijanie wra¿liwoœci estetycznej, wyobraŸni, pomys³owoœci 

i twórczej aktywnoœci uczestników.
3. Umiejêtnoœæ wyró¿niania i wykorzystania “skarbów” przyrody

oraz materia³ów “ekologicznych” (papier, drewno, tektura, ziarna, 
s³oma, siano...itp.).

4. Wykazanie korelacji plastyki z ekologi¹
5. Kszta³towanie postaw proekologicznych.

6. Kultywowanie tradycji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.

III TEMAT KONKURSU

1. Budowa “Bo¿onarodzeniowej Szopki Pabianickiej” 
z materia³ów ekologicznych (forma przestrzenna, max. 60x60cm).

2. Wykonanie ozdoby choinkowej z materia³ów ekologicznych
(prosimy nie u¿ywaæ do wykonania prac œwie¿ych owoców cytrusowych).

IV WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Udzia³ w konkursie mog¹ wzi¹æ dzieci i m³odzie¿ 
 przedszkoli, szkó³ podstawowych oraz gimnazjów. 

2. Kategorie wiekowe:
- 5-10 lat;

- 11-13 lat;
- 14-16 lat.

2. Ka¿dy uczestnik mo¿e wykonaæ max. dwie prace  
(jedna szopka, jedna ozdoba), lub jedn¹ z tych prac.

Ozdoba musi mieæ odpowiedni¹ wielkoœæ i ciê¿ar tak aby mog³a 
wisieæ na choince oraz koniecznie mieæ zawieszkê. 

W innym przypadku nie weŸmie udzia³u w konkursie.

V PRZEBIEG KONKURSU

1. Prace nale¿y dostarczyæ do Miejskiego Oœrodka Kultury 
im.Zbigniewa Herberta w Pabianicach,

 ul.Koœciuszki 14 do dnia 
2. Do ka¿dej pracy nale¿y do³¹czyæ wype³nion¹ kartê informacyjn¹ 

(w za³¹czeniu) a dodatkowo do ozdoby choinkowej oraz szopki 
nale¿y TRWALE przymocowaæ informacjê 

z imieniem i nazwiskiem autora, kategori¹ wiekow¹ oraz nazw¹ placówki.
3. Prace w poszczególnych kategoriach oceni jury powo³ane 

przez organizatora. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania

prac bez koniecznoœci uzyskania dodatkowej zgody autorów
 i bez wyp³acania im honorariów.

5. Organizator przewiduje nagrody dla uczestników.
6. Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela:

Joanna Papuga - Rakowska, tel. 794-959-600.

16 grudnia 2016r. do godz. 18.00.

regulamin oraz karta zg³oszenia
dostêpne s¹ równie¿ na stronie internetowej MOK:

www.mokpabianice.eu

Uroczyste rozstrzygniêcie konkursu, 
 wrêczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej

odbêdzie siê dnia 11.I.2017r.
o godzinie 11.00 

w siedzibie organizatora.
(odbiór nagród mo¿liwy bêdzie tylko podczas wrêczenia 11.I.2017r.)

PROSIMY O POZOSTAWIENIE PRAC W MOK DO MOMENTU ROZSTRZYGNIÊCIA KONKURSU.
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