
REGULAMIN KONKURSU LITERACKO - PLASTYCZNEGO

MIŁOŚĆ OD A DO Z
Z OKAZJI WALENTYNEK

ORGANIZATORZY:

Moniecki Ośrodek Kultury
19-100 Mońki, ul. Białostocka 25
tel./ fax 85716 24 64
www.kulturamonki.pl
e-mail: mok@post.pl

PATRONAT HONOROWY:
Burmistrz Moniek - Zbigniew Karwowski
Urząd Miejski, ul. Słowackiego 5a
tel. 85 716 25 87
www.um-monki.pl
e-mail: sekretariat@um-monki.pl

Konkurs jest związany z dorocznymi obchodami święta zakochanych czyli Walentynek.

Celem konkursu jest rozwijanie u dzieci i młodzieży wyobraźni, kreacji wyobrażonego świata,
umiejętności przelania na papier swoich myśli, ćwiczenie i rozwijanie zdolności manualnych
oraz wyobraźni przestrzennej.

Do konkursu mogą przystąpić dzieci i młodzież w wieku od 7 do19 lat mieszkających na
terenie gminy Mońki. Uczestnicy mogą wziąć udział w obu konkursach.

Termin złożenia prac do 10 lutego 2021 r. do godz. 15.30. Na wersję elektroniczną czekamy
do końca dnia.

Wyniki zostaną opublikowane on-line 12 lutego 2021 r. na stronie www.kulturamonki.pl. Po
odbiór nagród zapraszamy indywidualnie do Monieckiego Ośrodka Kultury, od 17 lutego, po
wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

http://www.kulturamonki.pl


KONKURS PLASTYCZNY NA KARTKĘ
WALENTYNKOWĄ

Będzie organizowany w kategoriach wiekowych:
Kat.I - klasy I – III
Kat. II - klasy IV – VI
Kat. III - klasy VII – VII
Kat. IV - młodzież szkól ponadpodstawowych

Tematyka prac powinna być związana z hasłem konkursu. Format prac A5, prace mogą być
płaskie lub półprzestrzenie, technika dowolna. Istotna będzie samodzielność wykonania
i kreatywne podejście do tematu.

Prace wraz z wypełnioną poprawnie kartą zgłoszenia należy dostarczyć do Monieckiego
Ośrodka Kultury w terminie nie przekraczającym 10 lutego 2021 r. do godz. 15.30.

KONKURS LITERACKI
Będzie organizowany w trzech kategoriach:
Kat. I - 10-13 lat
Kat. II - 14-16 lat
Kat. III - 17-19 lat

Forma literacka jest dowolna (np. wiersz, opowiadanie, pamiętnik), tematyka powinna być
związana z hasłem konkursu. Utwór musi być pracą własną, wcześniej niepublikowaną
i nienagradzaną. Czcionka użyta w utworze: Times New Roman 12, interlinia 1,5. Prace nie
powinny przekraczać dwóch stron formatu A4 (wiersz, pamiętnik) lub trzech stron
(opowiadanie).

Prace opatrzone słownym godłem, w postaci wydruku lub pliku tekstowego można dostarczyć
osobiście do MOK w terminie nie przekraczającym 10 lutego 2021 r. do godz. 15.30. lub
nadsyłać w formie elektronicznej na adres: namojlik.k@kulturamonki.pl

W oddzielnej kopercie lub pliku prosimy umieścić wypełnioną poprawnie i podpisaną kartę
zgłoszenia.

mailto:namojlik.k@kulturamonki.pl

