
KARTY ZGŁOSZENIA – wg podanego wzoru 
należy kierować w nieprzekraczalnym terminie 

do 23 października 2019 r. na adres: 
GMINNE CENTRUM KULTURY w Nędzy 

ul. Strażacka 2, 47-440 Nędza 
e-mail: centrum.nedza@gmail.com 

  

 Powiatowy Festiwal Twórczości Artystycznej 

KONKURS PLASTYCZNY 
 

ORGANIZATOR: 

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY w Raciborzu 
 

 XII 

 Wszyscy uczestnicy Festiwalu zaproszeni są do udziału  

W KONCERCIE LAUREATÓW  

30 października 2019 r. o godz. 11.00 

W Raciborskim Centrum Kultury 

WSPÓŁORGANIZATOR: 
Gminne Centrum Kultury w Nędzy 

Raciborskie Centrum Kultury 
Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu 

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej 

mailto:centrum.nedza@gmail.co


KONKURS PLASTYCZNY 
 

TEMATEM PRZEWODNIM KONKURSU JEST 
 „MIKROKOSMOS” 

 
 

W tym roku zapraszamy dzieci i młodzież do plastycznych poszukiwań 
i interpretacji wokół zagadnienia jakim jest mikrokosmos. Temat można 
ująć zarówno od strony przyrodniczej jak i filozoficznej. Zachęcamy Was do 
spacerów po lasach i łąkach! Podglądnijcie co dzieje się między źdźbłami 
trawy, rozchylcie gałęzie drzew, podnieście przydrożny kamień i zajrzyjcie 
pod niego… Może odkryjecie tam mały, ciekawy świat żyjących swoim 
własnym rytmem istot. 
Mikrokosmos to również idea filozoficzna, która  postrzega człowieka, jako 
istotę stanowiącą połączenie wszystkich żywiołów i odzwierciedlenie 
całego wszechświata.  
Która myśl jest dla Was bardziej inspirująca?  
Z niecierpliwością czekamy na Wasze prace! 
 
 
CZAS TRWANIA KONKURSU: 
do 23.10.2019 – nadsyłanie prac 
25.10.2019 – rozstrzygnięcie konkursu 
30.10.2019 – wystawa nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród podczas 
Koncertu Galowego w Raciborzu. 
 
 

ORGANIZATOR KONKURSU: 
GMINNE CENTRUM KULTURY W NĘDZY 

ul. Strażacka 2 
47-440 Nędza 

 

 
Regulamin Konkursu: 

 
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół 

podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, specjalnych 
oraz placówek pozaszkolnych. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w kategoriach wiekowych:  

 6-9,  

 10-12 

 13-15 

 16-19 
 

3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej 
niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.  

4. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: 
imię i nazwisko, wiek autora pracy, imię i nazwisko instruktora, 
adres, nr telefonu, e-mail placówki reprezentowanej przez autora. 

5. Praca płaska w dowolnej technice (rysunek, malarstwo, grafika, 
collage, wyklejanka, komiks) powinna być wykonana w formacie 
max 50/70 cm. 

6. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do 
publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.  

7. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora 
Komisja Konkursowa. 

8. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 
 
 
 

 
Kontakt: 

Gminne Centrum Kultury w Nędzy 
Nr tel.  506 141 501,  32 410 47 70 


