Konkurs rysunkowy i plastyczny
„Smocza Przygoda na Styku Trzech Granic“
Uczestnik/Uczestnicy
W konkursie mogą uczestniczyć przedszkola i szkoły podstawowe z Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa.
Dopuszczone są prace pojedynczych dzieci jak również prace w grupach.
Temat: „Smocza Przygoda na Styku Trzech Granic“
Ten temat, który oferuje wiele możliwości, otwarty jest na wiele pomysłów: fantastyczny świat
smoków trójgłowych, gdzie każda głowa mówi innym językiem, oferuje 1000 możliwości!
(www.trilingo.eu)
Techniki i materiały
W zasadzie nie ma ograniczeń co do wyboru środków w obszarze dwuwymiarowym, więc można np.
szkicować, drukować, metodą kolażową, pokrywać i malować.
Dopuszczone formaty
Format końcowy prac powinien wynosić maksimum A3.
Prace
Każda instytucja może nadesłać maksymalnie trzy prace. Do tych prac należy dołączyć formularz
zgłoszeniowy (na drugiej stronie), który powinien być wypełniony drukowanymi literami. W razie
pytań proszę zgłosić się do: Michaela Janyska, Tel.: 03583-752171, E-Mail: m.janyska@zittau.de
Termin nadsyłania/oddania: 30. wrzesień 2017r.
Miejsce oddania:
Informacja turystyczna, Ratusz Zittau
Informacja turystyczna, Miasto Liberec
Sächsische Landestelle für frühe nachbarsprachige Bildung, Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz
Szkoła Podstawowa „Tęcza“ w Zgorzelcu, ul. Boh. II AWP 16, 59-900 Zgorzelec
Wystawa i kalendarz 2018
Prace zwycięzców i wybrane dzieła z konkursu będą zaprezentowane opinii publicznej na wystawie w
Ratuszu w Zittau i Libercu. Najlepsze prace zostaną wykorzystane do kalendarza na rok 2018, który
otrzymają wszystkie biorące udział instytucje za darmo.
Jury
Wszystkie instytucje będą oceniane przez kompetentnych przedstawicieli sztuki i mediów.
Podmiot organizacyjny
Konkurs jest organizowany przez miasto Zittau, miasto Liberec i Stowarzyszenie Trilingo e.V. w
ramach projektu Języki Sąsiedzkie w Euroregionie Nysa (ERN 0494), współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Odbiór prac
Prace mogą zostać odebrane w Mieście Zittau po zakończonej wystawie.
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Nazwa instytucji
Osoba kontaktowa
Ulica
Kod pocztowy/Miasto
Telefon

Nadesłane prace:
1.

Tytuł

Imię, nazwisko i wiek dziecka lub nazwa grupy
2.

Tytuł

Imię, nazwisko i wiek dziecka lub nazwa grupy
3.

Tytuł

Imię, nazwisko i wiek dziecka lub nazwa grupy
Niniejszym oświadczam, że ta (e) praca (e) została (y) stworzona (e) własnoręcznie. I jednocześnie
zgadzam się poprzez udzielenie mojego podpisu na sfotografowanie i opublikowanie.

Miejscowość, Data

Podpis
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