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V Wojewódzki Konkurs pod hasłem „ZAWSZE KOCHAM CIĘ MAMO”

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SIEWIERZ

ogłasza

V WOJEWÓDZKI KONKURS

POD HASŁEM

„ZAWSZE KOCHAM CIĘ MAMO”

MOTTO KONKURSU:
„NIE MASZ MIŁOŚCI NAD MIŁOŚĆ MATCZYNĄ”

WSPÓŁORGANIZATORZY:
URZĄD MIASTA I GMINY SIEWIERZ,

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIEWIERZU,
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W SIEWIERZU.

KONCERT GALOWY 26 maja 2008 r. godz. 16.00

1. CELE KONKURSU:

upowszechnianie wszelkich form twórczej inicjatywy młodych ludzi;
rozbudzanie wrażliwości i pielęgnowanie szacunku dla Matki – najważniejszej kobiety w życiu każdego człowieka.

2. ADRESACI KONKURSU:

Dzieci i młodzież w następujących grupach wiekowych:

przedszkolaki,
uczniowie szkół podstawowych,
młodzież gimnazjalna,
młodzież ponadgimnazjalna.

3. KATEGORIE (własna twórczość artystyczna):

PLASTYCZNA (technika i format dowolne)

 „Portret mamy” (klasy I-III szkoły podstawowej);

LITERACKA (maszynopis do 1 str. formatu A4)

„Wiersz dla mamy” (klasy IV-VI szkoły podstawowej i I - III gimnazjum);
„Anegdota o mamie” (klasy IV-VI szkoły podstawowej i I - III gimnazjum);

MULTIMEDIALNA (forma prezentacji ) max ilość slajdów do 15 wykonane w programie Open Office Impress
lub MS Office Power Point

„Pasje mojej Mamy” (klasy IV-VI szkoły podstawowej i I - III gimnazjum);
PIOSENKA (własna twórczość artystyczna lub własna interpretacja i oryginalna aranżacja jednego utworu wykonanego w j. polskim),
dla wszystkich grup wiekowych; to jest przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie w każdej grupie wiekowej wystąpić
mogą:

soliści,
zespoły wokalne.

4. KRYTERIA OCENY:

oryginalność ujęcia tematu;
estetyka wykonania;
poprawność zgodna z wybraną formą;
poprawność językowa, gramatyczna i ortograficzna w odniesieniu do prac literackich;
ogólny wyraz artystyczny.

5. WARUNKI KONKURSU:



Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia uczestnika w wybranych kategoriach należy nadsyłać do dnia 22 kwietna 2008 r.,1.
na adres organizatora konkursu: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. L. Korusiewicza, 42 - 470 Siewierz, Pl. Wojska
Polskiego 11, z dopiskiem „KONKURS O MAMIE”.
Terminarz konkursu w kategorii PIOSENKA:2.
  - 12 - 13 maja - eliminacje wstępne w MGOK Siewierzu od godz. 9.00 ( konieczny jest
     udział osobisty )
  - 26 maja godz. 16.00 koncert finałowy.
Placówki oświatowe, instytucje kultury i inne mogą nadesłać max po 5 prac, w każdej kategorii.3.
Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.4.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celu ich prezentacji pokonkursowej.5.
Oceniane będą prace wyłącznie wykonane samodzielnie przez uczestników.6.
Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu.7.

6. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagroda Grand Prix konkursu, o przyznaniu której decyduje Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz;
Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz;
Atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów konkursu;
Dyplomy dla laureatów, opiekunów i szkół, bądź placówek biorących udział w konkursie.

7. JURY KONKURSU

Prace konkursowe oceniać będą profesjonalni jurorzy.1.
W eliminacjach wstępnych jury ocenia występy pracując w pełnym składzie osobowym.2.
Werdykt jury jest ostateczny.3.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. L. Korusiewicza w Siewierzu pod numerami
telefon/fax (032) 6741616, (032) 6741646 lub pod adresem e-mail – bpsiew@wp.pl

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 26 maja 2008 r. o godz. 16.00 podczas Koncertu Galowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w
Siewierzu, ul. Słowackiego 2.
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