Urząd Miejski w Świdnicy
oraz
Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy
w ramach „Świdnickiej Kolędy 2008”
ogłasza konkurs literacki pt. „Opowieść wigilijna”
REGULAMIN KONKURSU
Organizatorzy:
Urząd Miejski w Świdnicy
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy - WypoŜyczalnia i Czytelnia dla Dzieci i MłodzieŜy
Cele konkursu:
–
zachęcenie dzieci i młodzieŜy do prezentowania swoich talentów literackich;
–
wprowadzenie w atmosferę zbliŜających się Świąt BoŜego Narodzenia.
Uczestnicy:
–
uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjalnych i średnich
miasta Świdnicy.
Tematyka prac konkursowych
- historia, zdarzenia prawdziwe bądź wymyślone związane z miastem Świdnica i świętami.
Forma literacka:
- praca powinna być napisana prozą w dowolnej formie literackiej.
Terminy:
–
składania prac: do 8 grudnia 2008 r.
–
rozstrzygnięcie konkursu: 17 grudnia 2008 (środa), godz. 16.30
Miejsce składania prac konkursowych:
WypoŜyczalnia i Czytelnia dla Dzieci i MłodzieŜy MBP w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18.
Warunki uczestnictwa:
–
prace powinny być złoŜone w formie wydruku komputerowego na papierze formatu A4
w trzech egzemplarzach, w kopercie, na której naleŜy podać imię i nazwisko autora, klasę oraz
nazwę placówki, do której uczęszcza uczestnik konkursu;
–
wszystkie trzy egzemplarze prac złoŜone w kopercie naleŜy równieŜ opatrzyć metryczką
zawierającą imię i nazwisko autora, klasę, adres i telefon szkoły, do której uczęszcza uczestnik
konkursu oraz imię i nazwisko opiekuna;
–
praca konkursowa nie moŜe przekroczyć 3 stron;
–
prace nie spełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą oceniane.
Ocena prac:
–
jury powołuje organizator konkursu;
–
oceniane będą tylko prace indywidualne;
–
autorzy nagrodzonych i wyróŜnionych prac otrzymają dyplomy i nagrody ksiąŜkowe;
–
zwycięskie opowiadania będą opublikowane na stronie internetowej biblioteki oraz odczytane
na Rynku Świdnickim w ramach „Świdnickiej Kolędy 2008” dnia 22 grudnia (poniedziałek)
o godz. 15.30 – 16.00;
–
prace oceniane będą w trzech kategoriach:
kat. I – kl. IV-VI szkół podstawowych;
kat. II – szkoły gimnazjalne;
kat. III – szkoły średnie.

–

autorzy nagrodzonych i wyróŜnionych prac oraz ich opiekunowie zostaną indywidualnie
zaproszeni na rozstrzygnięcie konkursu.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy WypoŜyczalni i Czytelni dla
Dzieci i MłodzieŜy MBP w Świdnicy, tel. 074 640-09-42.

Regulamin konkursu plastycznego
„KARTKA ŚWIĄTECZNA BOśE NARODZENIE – NOWY ROK”
Organizatorzy:
MłodzieŜowy Dom Kultury w Świdnicy.
Urząd Miasta w Świdnicy.
Cele:
•
•
•

Tworzenie kompozycji plastycznych inspirowanych polskimi obrzędami.
Nawiązanie do polskich i chrześcijańskich tradycji obchodzenia świąt BoŜego
Narodzenia.
Wykonanie ilustracji z wykorzystaniem symboli świątecznych dotyczących
BoŜego Narodzenia: wigilia, szopka, kolędnicy, choinka, pasterka.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe.
Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnej technice
plastycznej:
• Malarstwo: pastele suche, pastele olejne, farby plakatowe, farby
akrylowe, akwarele, batik, wycinanka, techniki mieszane;
• Grafika: linoryt, pleksoryt, monotypia, kolograf;
• Grafika komputerowa.
2. Format prac: A3 lub A4, A5.
3. Prace będą przyjmowane w MłodzieŜowym Domu Kultury , ul. Nauczycielska
2 w Świdnicy do 28 listopada 2008 r.
4. Prace naleŜy opisać :
Imię i nazwisko autora………………………………………………………
Wiek autora…………………………………………………………………..
Nazwa, adres, telefon szkoły lub placówki………………………………..
Imię i nazwisko nauczyciela…………………………………………………
Osoby dorosłe powinny dołączyć oświadczenie o samodzielnym wykonaniu
pracy
5. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni pisemnie lub
telefonicznie.
6. Przewidziany jest takŜe druk widokówek świątecznych z pracami
uczestników konkursu.
Regulamin opracowała Joanna Waksmundzka.

Urząd Miejski w Świdnicy
oraz
Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy
w ramach „Świdnickiej Kolędy 2008”

ogłaszają konkurs plastyczno-literacki pt. „List do Świętego Mikołaja”
REGULAMIN KONKURSU
Organizator:
Urząd Miejski w Świdnicy
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy - WypoŜyczalnia i Czytelnia dla Dzieci i MłodzieŜy
Cele konkursu:
–
zachęcenie uczestników do prezentowania swoich plastycznych zainteresowań i talentów;
–
zapoznanie z tradycją Świętego Mikołaja.
Uczestnicy:
–
dzieci (5-6 lat) uczęszczające do przedszkoli w Świdnicy;
–
uczniowie (7-10 lat – I-III klasa) uczęszczający do szkół podstawowych Świdnicy.
Tematyka prac konkursowych:
zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie listu do Św. Mikołaja w dowolnej formie
plastycznej; natomiast prace uczestników z klas I-III powinny zawierać równieŜ elementy
literackie;
–
treścią listu ma być to, co jego autor chciałby przekazać Św. Mikołajowi (np. Ŝyczenia
świąteczne, marzenia, prośby, pragnienia...);
–

Terminy:
–
składania prac: do 08 grudnia 2008 r. (poniedziałek)
–
rozstrzygnięcie konkursu: 17 grudnia 2008 r. (środa), godz.16.30
\
Miejsce składania prac konkursowych:
WypoŜyczalnia i Czytelnia dla Dzieci i MłodzieŜy MBP w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18.
Warunki uczestnictwa:
–
prace konkursowe mają być wykonane w formacie nie większym niŜ A3;
–
kaŜda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą imię i nazwisko autora, wiek, adres
i telefon placówki, do której uczęszcza uczestnik oraz imię i nazwisko opiekuna;
–
prace nie spełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą oceniane.
Ocena prac:
jury powołuje organizator konkursu;
–
oceniane będą tylko prace indywidualne;
–
autorzy nagrodzonych i wyróŜnionych prac otrzymają dyplomy i nagrody ksiąŜkowe;
–
prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
kat. I – dzieci uczęszczające do przedszkoli ( 5-6 lat)
kat. II – kl. I-III szkół podstawowych
–
autorzy nagrodzonych i wyróŜnionych prac oraz ich opiekunowie zostaną indywidualnie
zaproszeni na rozstrzygnięcie konkursu;
–
nagrodzone i wyróŜnione prace konkursowe zastaną wyeksponowane na wystawie w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Świdnicy.
–

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy WypoŜyczalni i Czytelni dla
Dzieci i MłodzieŜy MBP w Świdnicy, tel. 074 640-09-42.

