
8.edycja konkursu 
plastycznego

„Damą być” - 2017

Dama  mamą…
Stowarzyszenie  Kobiet„Miej  Marzenia”  zaprasza  dzieci, m odzieł ż i doros ychł  do  udzia uł  
w  konkursie  plastycznym „Damą  być”.  Tegoroczna  edycja  odbywa  się  pod  has emł  DAMA 
MAMĄ… Prace  wykonane  w  dowolnej  technice,  jedynie  bez u yciaż  materia włó  sypkich, 
klej cychą  si ,ę  b dę ą oceniane w pi ciuę  kategoriach: przedszkolaki, klasy  I-III,  klasy  IV-VI, 
grupy m odzie oweł ż  szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych oraz  podopieczni  szkół 
i  plac wekó   specjalnych.  Podobnie  jak  w  latach  ubieg ychł   konkurs organizujemy 
we  wsp pracyół   z  M odzie owymł ż   Domem  Kultury,  do  kt regoó   nale yż   dostarczyć prace 
konkursowe  do  dnia  ____________ 2017 roku. Przed  rozpocz ciemę   prac  artystycznych 
zach camyę   do  zapoznania  się  z  regulaminem  konkursu.  Regulamin  jest  r wnieó ż 
dost pnyę  na stronie internetowej naszego Stowarzyszenia:  www.miejmarzenia.org.pl

www.miejmarzenia.org.pl

http://www.miejmarzenia.org.pl/
http://www.miejmarzenia.org.pl/


8.edycja konkursu plastycznego
„Damą być” - 2017

Dama  mamą…
REGULAMIN

• Konkurs jest skierowany do dzieci, m odzie ył ż  i podopiecznych szkół i plac wekó  specjalnych
•  Prace b dę ą oceniane w pi ciuę   kategoriach: przedszkola, klasy I-III, klasy IV-VI,
    grupa gimnazjalna i ponadgimnazjalna oraz  podopieczni szkół i plac wekó  specjalnych
•  Ka dyż  uczestnik mo eż  przygotować po jednej pracy.
• Technika prac dowolna (bez prac z materia włó  sypkich, spo ywczychż  i klej cych)ą
•  Format prac  A3 (du yż  blok) i A4 (ma ył  blok)
• Ka daż  praca  musi być podpisana na odwrocie: imi ,ę  nazwisko, wiek, nazwa szko y/ł  przedszkola/ 
o rodkaś  i opiekuna wraz z numerem kontaktowym
• Prace wykonane zgodnie z regulaminem nale yż  dostarczyć w terminie do____________________ do:

M odzie owegoł ż  Domu Kultury
im. Ireny Kwinto

ul. Poniatowskiego 3
11-100 Lidzbark Warmi skiń  

•Prace sk adane,ł  zrolowane i przes aneł  po terminie nie b dę ą brane pod uwagę
•Nagrody funduje Stowarzyszenie Kobiet„Miej Marzenia”
•Uroczyste zako czenień  konkursu odb dzieę  się w czerwcu  ___________2017   r.
•O miejscu i dacie zako czeniań  konkursu organizatorzy poinformują autor wó  nagrodzonych i  wyr nionychóż  
prac
•Przes aneł  prace przechodzą na w asnoł ść organizatora.
•Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wyp acaniał  
honorari wó  autorskich.

CELE KONKURSU
Pragniemy:
• umo liwiż ć m odymł  uczestnikom konkursu wyra enież  się poprzez pracę tw rczó ą
• inspirować m odychł  mieszka c wń ó  do tw rczegoó  sp dzaniaę  wolnego czasu
• zaprezentować nagrodzone prace szerszej publiczno ciś

P.S. Tegoroczny konkurs odbywa się pod has emł  Dama  mamą …
www.miejmarzenia.org.pl


