Dom Kultury „Kolorowa”
02 – 495 Warszawa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16
tel. 22 867 63 95, 22 667 83 75
www.kolorowa.arsus.pl, e-mail: dk.kolorowa@gmail.com
Warszawa, styczeń 2018 roku
Serdecznie zapraszamy przedszkola do udziału
w XIV edycji konkursu plastycznego z cyklu „Wiosenne Tradycje”
W tym roku konkurs nosi nazwę

„Stroik wielkanocny”
ozdoba na świąteczny stół
Patronat Burmistrza Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
Pani Urszuli Kierzkowskiej
Warunki uczestnictwa:
1. Każde przedszkole może zgłosić na Konkurs do pięciu prac wykonanych przez
dzieci uczęszczające do przedszkola.
2. Praca ma być przestrzenną ozdobą do postawienia na stole świątecznym.
Ma zawierać elementy związane ze świętami wielkanocnymi. Technika wykonania
dowolna. Przykładowe materiały: bibuła, krepina, krepa, papier, plastelina,
modelina itp. Wielkość pracy dowolna.
3. Do każdej pracę należy przyczepić trwale wypełnioną dokładnie (pismem
drukowanym) przywieszkę według poniższego wzoru:
nazwa i adres przedszkola

adres mailowy przedszkola/zgłaszającego pracę
nazwa grupy/wykonawcy indywidualnego
opiekun grupy

4.

Prace należy dostarczyć do dnia 12 marca (poniedziałek) 2018 r. do Domu Kultury
„Kolorowa”, 02 – 495 Warszawa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, pokój 230
lub 227- II piętro w godz. 9.00 – 15.00.
Termin jest ostateczny – po tym terminie prace nie będą przyjmowane.
Szczegółowych informacji udziela opiekun konkursu Janusz Łukaszewicz
tel. 22 867 63 95, kom. 604 503 353, e-mail: dk.kolorowa@gmail.com
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5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych oraz zgodą na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację przebiegu
konkursu i ewentualną późniejszą eksploatację zarejestrowanego materiału (TV,
prasa, internet itp.)
Dla zwycięskich placówek przedszkolnych przewidziane nagrody i dyplomy.
Ogłoszenie wyników i wernisaż wszystkich prac odbędzie się 23 marca (piątek)
2018 r. w Domu Kultury „Kolorowa” o godz. 11.00 – sala kameralna I piętro.
Wystawa prac, na którą zapraszamy dzieci z rodzicami i wychowawcami z wszystkich
placówek przedszkolnych, będzie czynna do 30 marca br. Po zakończonej wystawie
prosimy odebrać swoje prace w terminie do 10 kwietnia br. Nieodebrane prace po tym
terminie zostaną zniszczone.
organizator
Dom Kultury „Kolorowa” Ośrodka Kultury „Arsus”
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
współpraca
ARTANTRO
warsztaty etnograficzne i artystyczne
www.artantro.pl
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