
           Pałac Młodzieży w Nowym Sączu serdecznie zaprasza
dzieci  i  młodzież  do  udziału  w  XII  Wojewódzkim  Przeglądzie
Plastycznym pt. „…ANIOŁ…”

Pod Patronatem Pani Bożeny Jawor 
Z-cy Prezydenta Miasta Nowego Sącza

Cele:
 Zainteresowanie dzieci tradycją Świąt Bożego Narodzenia 
      w kulturze chrześcijańskiej
 Prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci
 Wymiana  dokonań  twórczych  i  poszukiwania  nowych

doświadczeń artystycznych 
 Inspirowanie i rozbudzanie talentów artystycznych
 Stworzenie świątecznej atmosfery w mieście w okresie Bożego

Narodzenia

Technika i format:
Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej, 
w różnych formach i formatach z trwałych materiałów. 
Nadsyłane prace należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Prace z zakresu malarstwa, grafiki mogą być oprawione

  w  passe-partout.
Prace powinny być wykonane indywidualnie, maksymalnie do 5 
wybranych prac (od placówki) 

Każda praca powinna być czytelnie opisana według wzoru:
 Imię i nazwisko, wiek autora, oraz tytuł pracy)
 Nazwa, adres placówki i numer telefonu

Do form przestrzennych należy dołączyć opis na kartonikach i mocno 
je przymocować.

Prosimy o dołączenie listy prac przysłanych na konkurs wraz
z telefonem placówki.

Termin i miejsce dostarczenia prac:

              Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
25.11.2014r. do sekretariatu Pałacu Młodzieży od poniedziałku do piątku
w godz. 08.00 – 16.00 pod adres: 

PAŁAC MŁODZIEŻY
 w Nowym Sączu Rynek 14,

tel./fax. 18 442 07 32

Przewidujemy przyznanie dyplomów dla placówek oraz nagród
i wyróżnień wybranych prac.
Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. 
O  wynikach  przeglądu  poinformujemy  telefonicznie  dnia  3  grudnia
2014r. Regulamin  dostępny  na  stronie  internetowej  placówki:
www.palacmlodziezy.pl, gdzie zamieszczony będzie również protokół 
z wynikami przeglądu.             
Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 18 442-07-32,
w godz. 11.00-15.00

Uroczysty finał odbędzie się w sali ratuszowej Urzędu Miasta
Nowego Sącza w dniu 12.12.2014 r.  o godz. 13.00 

Zapraszamy!

Uwaga: 
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych prac 
Odbiór nie zakwalifikowanych na wystawę prac możliwy do końca grudnia na koszt
własny


