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IV WOJEWÓDZKI KONKURS POD HASŁEM "ZAWSZE KOCHAM CIĘ, MAMO"
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ogłasza

IV WOJEWÓDZKI KONKURS

POD HASŁEM
"ZAWSZE KOCHAM CIĘ, MAMO"

MOTTO KONKURSU:
"NIE MASZ MIŁOŚCI NAD MIŁOŚĆ MATCZYNĄ"

ORGANIZATOR:
MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIEWIERZU

WSPÓŁORGANIZATORZY:
URZĄD MIASTA I GMINY SIEWIERZ

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W SIEWIERZU

 
 
 
Koncert Galowy
26 maja 2007 r.
godz. 15.00

PATRONAT HONOROWY:
Biskup Diecezji Sosnowieckiej ADAM ŚMIGIELSKI

PATRONAT MEDIALNY:
TELEWIZJA POLSKA TVP 3 KATOWICE
POLSKIE RADIO KATOWICE
KATOLICKIE RADIO FIAT CZĘSTOCHOWA
 

Regulamin IV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU pod hasłem "ZAWSZE KOCHAM CIĘ, MAMO"

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; prace samodzielnie wykonane przez dziecko)
     "Laurka dla mojej Mamy" (klasy I-III szkoły podstawowej),

LITERACKA (maszynopis do 1 strony formatu A4)
     "Portret mojej Mamy - opis" (klasy IV-VI szkoły podstawowej),
     "Wiersz dla Mamy" (gimnazjum),

MULTIMEDIALNA (prezentacja multimedialna do 20 zdjęć w programie PowerPoint przesłana na płycie CD)
pod hasłem "Jeden dzień z życia mojej Mamy" (młodzież szkół ponadgimnazjalnych),
PIOSENKA (własna interpretacja jednego utworu wykonanego w języku polskim lub własna twórczość artystyczna;
dla wszystkich grup wiekowych; w każdej grupie wiekowej wystąpić mogą soliści i zespoły wokalne).

4. KRYTERIA OCENY:

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

5. WARUNKI KONKURSU:



1)  Prace  konkursowe wraz  z  kartą  zgłoszenia  uczestnika  w wybranych  kategoriach  należy  nadsyłać  do  13  kwietnia  2007 r.  na  adres
organizatora konkursu:  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im.  L.  Korusiewicza,  42-470 Siewierz,  Pl.  Wojska Polskiego 11,  z  dopiskiem
"KONKURS O MAMIE" (decyduje data stempla pocztowego).

2) Terminarz konkursu w kategorii PIOSENKA:

do 13 kwietnia 2007 r. należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnika,
26 i 27 kwietnia 2007 r. odbędą się przesłuchania w MGOK w Siewierzu od godz. 9.00 (osobisty udział zgłoszonych uczestników, którzy
zostaną poinformowani o terminie i godzinie przesłuchania)
26 maja 2007 r. o godz. 15.00 odbędzie się koncert galowy konkursu, na którym wystąpią laureaci

3) Placówki oświatowe, instytucje kultury i inne mogą nadesłać po jednej pracy w każdej kategorii, z wyjątkiem kategorii PLASTYCZNEJ, w której
można przesłać do 6 prac różnych wykonawców z danej placówki.

4) Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

5) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celu ich prezentacji pokonkursowej.

6) Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu.

6. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Nagroda GRAND PRIX,
Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz,
Atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów konkursu,
Dyplomy dla laureatów, opiekunów lub placówek biorących udział w konkursie.

7. JURY KONKURSU:

Prace konkursowe oceniać będą profesjonalni jurorzy.1.
Werdykt jury jest ostateczny.2.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. L. Korusiewicza
w Siewierzu pod numerami telefonów /fax 032-67-41-616, 032-67-41-646 lub pod adresem e-mail: bpsiew@wp.pl

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 26 maja 2007 r. o godz. 15.00 podczas Koncertu Galowego
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Siewierzu, ul. Słowackiego 2.

Pliki do pobrania:
Regulamin konkursu [ PDF ] [ 133.42 KB ]
Karta zgłoszenia uczestnika [ PDF ] [ 30.40 KB ]
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