
,,TWÓJ BOHATER Z OKNA” 

Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu zaprasza dzieci malujące 
w Kole Plastycznym ,,Radosne Rococco” do udziału w konkursie plastycznym. 

Spoglądasz przez okno i zachwycasz się niesamowitym widokiem. Niebo zawiera niezliczoną
ilość odcieni, tonacji barw i mnóstwo kresek, kropek, ciapek, plamek….Nagle czujesz ogromną 
radość i szczęście, bo zauważyłeś swojego ulubionego bohatera. To jest ,,TWÓJ BOHATER Z 
OKNA”. Może przybrać postać kojarzonego przez ciebie zwierzęcia, rośliny, osoby, zjawiska 
przyrodniczego lub bohatera z przeczytanej bajki, wiersza, obejrzanego filmu, rozegranej gry 
planszowej, komputerowej, pochodzić może z twojego snu, wyobraźni, fantazji.

Technika wykonania pracy: malarstwo ( farba), rysunek (kredka, ołówek). 

Prześlij tylko 1 pracę w formacie A3/A4 w formie zdjęcia, skanu na adres e-mail: 
sekretariat@mokmoryn.pl w formie pliku JPG. 

Kartę zgłoszenia należy pobrać i wydrukować a podpisaną odesłać w formie zdjęcia lub skanu na 
adres e-mail organizatora sekretariat@mokmoryn.pl

Termin przesyłania prac drogą e-mailową do dnia 29 kwietnia 2020 roku pod podany wyżej adres
e-mail.W TEMACIE WIADOMOŚCI ,,TWÓJ BOHATER Z OKNA”. UWAGA !!! Nie umieszczaj 
podpisu na pracy, a KONIECZNIE umieść w wiadomości e-mail : tytuł pracy, imię, nazwisko 
i wiek.

Zgłoszenie do udziału w konkursie oraz pracę w formie zdjęcia przesyła rodzic lub prawny 
opiekun. Deklaracja wypełniona przy przyjęciu dziecka na zajęcia plastyczne 2019/2020 pozwala 
na udział dziecka w konkursie i umieszczenie danych osobowych na potrzeby konkursu. 

W dniach 1.05-5.05.2020 praca będzie umieszczona na fb Koło Plastyczne ‘’Radosne Rococco” 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Moryniu. To będzie czas na bezpłatne głosowanie w formie 
polubienia. Każdy może oddać 1 głos na 3 różne prace, które najbardziej poruszają, ujmują, 
zachwycają i są niepowtarzalne. 

Dla autorów oryginalnych prac, które zbiorą największa liczbę polubień – miejsce I,II,III – 
przewidziano nagrody rzeczowe: ciekawe książki oraz dyplomy przesłane pocztą elektroniczną. 
Nagrody rzeczowe do odbioru po indywidualnym uzgodnieniu. 

Organizator konkursu: Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu, Koło Plastyczne ,,Radosne 
Rococco” 

Koordynator konkursu: instruktor plastyki: Barbara Sobolewska 

Więcej informacji na stronie fb Koło Plastyczne „Radosne Rococco” 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE ! 



REGULAMIN KONKURSU 
 ,,TWÓJ BOHATER Z OKNA” 

Konkurs plastyczny adresowany jest do dzieci malujących w Kole Plastycznym ,,Radosne
Rococco” w Miejskim Ośrodku Kultury w Moryniu. 

Spoglądasz przez okno i zachwycasz się niesamowitym widokiem. Niebo zawiera niezliczoną
ilość odcieni, tonacji barw i mnóstwo kresek, kropek, ciapek, plamek….Nagle czujesz ogromną 
radość i szczęście, bo zauważyłeś swojego ulubionego bohatera. To jest ,,TWÓJ BOHATER Z 
OKNA”. Może przybrać postać kojarzonego przez ciebie zwierzęcia, rośliny, osoby, zjawiska 
przyrodniczego lub bohatera z przeczytanej bajki, wiersza, obejrzanego filmu, rozegranej gry 
planszowej, komputerowej, pochodzić może z twojego snu, wyobraźni, fantazji. 

1. Organizator konkursu ,,TWÓJ BOHATER Z OKNA” jest Miejski Ośrodek Kultury 
w Moryniu, Koło Plastyczne ,,Radosne Rococco”

2. Konkurs adresowany jest do dzieci malujących w Kole Plastycznym ,,Radosne Rococco”.
3.  Udział w konkursie jest bezpłatny
4.  Praca konkursowa musi być indywidualna, samodzielna i nie może być nigdzie wcześniej 

publikowana.
5. Praca w formacie A3/A4 wraz z kartą zgłoszenia i podpisanymi oświadczeniami w formie 

zdjęcia lub skanów przesłana na adres e-mail: sekretariat@mokmoryn.pl
6.  w formie pliku JPG.
7. Termin przesyłania prac drogą e-mailową do dnia 29 kwietnia 2020 roku pod podany wyżej 

adres e-mail. W TEMACIE WIADOMOŚCI ,,TWÓJ BOHATER Z OKNA”. UWAGA !!! 
Nie umieszczaj podpisu na pracy, a KONIECZNIE umieść w wiadomości email: tytuł pracy,
imię, nazwisko i wiek.

8. Kartę Zgłoszenia, zgodę do udziału w konkursie oraz pracę w formie zdjęcia przesyła rodzic
lub prawny opiekun. Deklaracja wypełniona przy przyjęciu dziecka na zajęcia plastyczne 
2019/2020 pozwala na udział dziecka w konkursie i umieszczenie danych osobowych 
na potrzeby konkursu.

9. W dniach 1.05-5.05.2020 praca będzie umieszczona na fb Koło Plastyczne ‘’Radosne 
Rococco” w Miejskim Ośrodku Kultury w Moryniu. To będzie czas na bezpłatne 
głosowanie w formie polubienia. Każdy może oddać 1 głos na 3 różne prace, które 
najbardziej poruszają, ujmują, zachwycają i są niepowtarzalne.

10. Dla autorów oryginalnych prac, które zbiorą największa liczbę polubieni – miejsce I,II,III – 
przewidziano nagrody rzeczowe: ciekawe książki oraz dyplomy przesłane pocztą 
elektroniczną. Nagrody rzeczowe do odbioru po indywidualnym uzgodnieniu.

11. Organizator konkursu: Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu, Koło Plastyczne 
,,Radosne Rococco”

12. Koordynator konkursu: instruktor plastyki: Barbara Sobolewska 
13.Więcej informacji na stronie fb Koło Plastyczne „Radosne Rococco” oraz 

na www.mokmoryn.pl
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

http://www.mokmoryn.pl/
mailto:sekretariat@mokmoryn.pl

