Obornicki Ośrodek Kultury zaprasza dzieci w wieku 7- 14 lat do udziału
w konkursie literackim pt. "Pod parasolem wielobarwnych słów"

10. Termin składania prac upływa z dniem 30.11.2020r.
Prace nie będą zwracane .

REGULAMIN
1. Organizatorem konkursu jest Obornicki Ośrodek Kultury

11 . Dnia 18 grudnia 2020r. o godz.18.00 nastąpi uroczyste rozstrzygnięcie

2. Konkurs ma charakter otwarty – skierowany jest do wszystkich zainteresowanych dzieci.

konkursu oraz wręczenie nagród laureatom połączone z publiczną prezentacją
autorskich tekstów (czytają autorzy prac). Zapraszamy dzieci, rodziców, dyrektorów
szkół oraz nauczycieli.

3. Celem konkursu jest :
- rozwijanie u dzieci wrażliwości i umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji
w formie artystycznej;

Dodatkowych informacji udziela koordynatorka konkursu – Justyna Asztemborska –

- zachęcanie do nieskrępowanej twórczości i rozwijania uzdolnień literackich;
- popularyzacja i prezentacja poetyckiej twórczości dzieci
- integracja środowiska lokalnego.
4. Temat przewodni : "Pod

Obecność uczestników konkursu jest obowiązkowa.

parasolem wielobarwnych słów"

5. Forma : Opowiadanie, baśń lub wiersz.
6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 2 utwory napisane przez siebie w czterech
kopiach, nie dłuższe niż dwie strony maszynopisu.
Na konkurs nie należy przesyłać utworów wcześniej publikowanych i nagradzanych.
Do prac konkursowych należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem,
co teksty i zawierającą następujące informacje:
imię i nazwisko, wiek, adres, nazwa szkoły , imię i nazwisko osoby
przygotowującej dzieci, kontaktowy numer telefonu, e-mail.
7. Prace konkursowe mogą być zgłaszane przez szkoły lub indywidualnie.
8. Jury konkursowe powołane przez organizatora, oceniać będzie prace w dwóch
kategoriach wiekowych:
I kategoria - 7- 9 lat
II kategoria - 10 - 14 lat
9. Prace wraz z wypełnionymi oświadczeniami należy przesłać na adres Obornickiego
Ośrodka Kultury ul. Dworcowa 26 ,55-120 Oborniki Śląskie ( z dopiskiem - konkurs
literacki)
lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Obornickiego Ośrodka Kultury ,
który jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

9. Prace konkursowe należy przesłać na adres:

Prosimy o kontakt osobisty lub e-mailowy:
j.asztemborska@kultura-oborniki.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo do redakcji i dokonywania skrótów, a także
do publikacji wybranych prac lub ich fragmentów w celu popularyzacji idei konkursu.
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