KONKURS PLASTYCZNY
z okazji 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki
Stanisław Moniuszko
ur. 5 maja 1819 w Ubielu na Białorusi
zm. 4 czerwca 1872 w Warszawie
polski kompozytor, dyrygent, pedagog, organista;
autor ok. 268 pieśni, operetek, baletów i oper.
Do jego najsłynniejszych dzieł należą opery: Halka, Straszny dwór i Paria.
GŁÓWNYM CELEM KONKURSU JEST
MALARSKA INTERPRETACJA UTWORU STANISŁAWA MONIUSZKI
ORGANIZATORZY:
Raciborskie Centrum Kultury
Okręg Raciborski Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr
HONOROWY PATRONAT:
Poseł RP Gabriela Lenartowicz
Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda
Prezydent Racibórz Dariusz Polowy
PATRONI MEDIALNI:
www.vanessa.fm/ , www.naszraciborz.pl, www.raciborz.com, www.nowiny.pl,
CELE KONKURSU:
 uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno muzyki i sztuki
 rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację utworów muzycznych
 stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych dzieci i młodzieży
(w przeddzień festiwalu spotkanie z uczestnikami konkursu, prelekcja , panel dyskusyjny,
prezentacja itp.)
TECHNIKA PRAC: dowolne techniki płaskie (malarstwo, grafika-w tym grafika
komputerowa. Colage itp )
FORMAT : max.: 100 x 70 cm
Proszę nie przysyłać prac zbiorowych
PRACE OPISUJEMY KOMPUTEROWO W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB
(z wklejką na odwrocie pracy):
 imię i nazwisko autora
 wiek ucznia
 klasa
 adres szkoły, (nr telefonu)
 e-mail placówki
 imię i nazwisko, telefon kontaktowy opiekuna plastycznego
 tytuł ilustracji
Konkurs adresowany jest do placówek oświatowych – szkoły podstawowe i gimnazja
oraz instytucji zajęć pozaszkolnych
Udział ucznia w konkursie oznacza wyrażenie przez rodziców zgody na dalsze
niekomercyjne wykorzystanie danych twórców prac, zgłoszonych do konkursu.

Prace przechodzą na własność organizatora.
Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców.
Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska
na liście laureatów i w okolicznościowym folderze (załącznik nr 2).
PRACE OCENIAĆ BĘDZIE KOMISJA, POWOŁANA PRZEZ ORGANIZATORÓW,
W TRZECH KATEGORIACH WIEKOWYCH:




kl. I – III SP
kl. IV – VI SP
kl. VII-VIII SP oraz III gimnazjum

PRACE NALEŻY WYSYŁAĆ W TERMINIE do 30 kwietnia 2019 r. na adres:
Raciborskie Centrum Kultury
ul. Fryderyka Chopina 21
47 – 400 Racibórz
z dopiskiem : KONKURS PLASTYCZNY – STANISŁAW MONIUSZKO
Laureatów konkursu i opiekunów zapraszamy do wyżej wymienionej placówki na uroczyste
ogłoszenie wyników, galę wręczenia nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej, która
odbędzie się podczas XV Festiwalu Pieśni Stanisława Moniuszki dn. 12.05.2019 r.
o godz. 16.00 w Raciborskim Centrum Kultury, ul. Chopina 21
INFORMACJI O KONKURSIE UDZIELA:
Alicja Ploch-Burda, tel.
Kornelia Pawliczek-Błońska, tel. 506 756 403
Lista laureatów konkursu udostępniona będzie od 08 maja 2019 r. w sekretariacie
Raciborskiego Centrum Kultury tel, 32 415 25 40 w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz na
stronie internetowej RCK - www.rck.com.pl
DLA LAUREATÓW PRZEWIDZIANE SĄ WARTOŚCIOWE NAGRODY
( nieodebrane nagrody przechodzą na własność organizatorów konkursu)

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
… z pozdrowieniami
Prezes SZChiO
mgr Kornelia Pawliczek-Błońska

dyrektor RCK
dr Joanna Maksym-Benczew

