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Pa³ac M³odzie¿y 
w Nowym S¹czu

oraz

Stowarzyszenie Przyjació³ Dzieci i M³odzie¿y

 „FABRYKA MARZEÑ”

serdecznie zaprasza dzieci i m³odzie¿

do wziêcia udzia³u 

w VIII  Regionalnym Przegl¹dzie

 Dzia³añ Artystycznych:

konkursie plastycznym

„moja kartka bo¿onarodzeniowa”

konkursie literackim 

„poezji w³asnej”

konkursie piosenki œwi¹tecznej.

realizowanym w ramach cyklu:
Honorowym goœciem i Patronem konkursu 

bêdzie Pani vice Prezydent Miasta Nowego 

S¹cza  Bo¿ena Jawor.  

Przegl¹d  jest wspó³finansowany z œrodków 

finansowych Urzêdu Miasta Nowego S¹cza.

Dodatkowe informacje:

konkurs plastyczny: Anna Skierska 

telefon 793 791 096

konkurs literacki: Lidia Kowalczyk 

telefon 500126062

konkurs piosenki: Anna £ukasik 

telefon 502218884



Organizator konkursu: 

Pa³ac M³odzie¿y w Nowym S¹czu

Stowarzyszenie Przyjació³ Dzieci i M³odzie¿y

 „FABRYKA MARZEÑ”

33-300 Nowy S¹cz, Rynek 14

„Pod skrzyd³ami anio³a”

Regulamin konkursów: 

1 Konkurs plastyczny –
„ Moja kartka bo¿onarodzeniowa".
Konkurs o charakterze wojewódzkim.

Temat konkursu:

Tegoroczny Konkurs Plastyczny z cyklu 

„Pod skrzyd³ami anio³a" to konkurs na 

najpiêkniejsz¹, wykonan¹ w³asnorêcznie 

kartkê bo¿onarodzeniow¹, ukazuj¹c¹ magiê 

i urok œwi¹t, wartoœæ rodziny 

i tradycji, polskie obrzêdy, zwyczaje i 

tradycje ludowe.

Inspiracj¹ pracy mo¿e staæ siê : Œwiêta 

Rodzina, stajenka, ¿³óbek, sianko, gwiazda, 

Trzej Królowie, tradycyjne postacie i 

symbole Bo¿ego Narodzenia.

Odbiorcy konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci i 

m³odzie¿y

 w wieku 5 - 20 lat, z przedszkoli, szkó³ i 

placówek oœwiatowych wszystkich typów, 

oœrodków kultury, pracowni ,  oraz 

m³odzie¿y realizuj¹cej swoje pasje poza 

tymi instytucjami. Do udzia³u w konkursie 

w szczególnoœci zapraszamy  dzieci

i m³odzie¿y niepe³nosprawn¹.

Technika pracy:

Prace mog¹ byæ wykonane przy 

wykorzystaniu dowolnej techniki 

plastycznej.

Wymiary prac – format kartki pocztowej 

np.: 105 x 148mm / 99 x 210mm 

Karta mo¿e mieæ formê pojedyncz¹ lub 

dwustronn¹. Prosimy o podpisanie kartki  

na odwrocie: imieniem i nazwiskiem, 

wiekiem uczestnika, nazw¹ szko³y i nr 

telefonu, prosimy o podanie nazwiska 

opiekuna pracy.

2. Konkurs  literacki – wierszy 
autorskich.  
Konkurs o charakterze wojewódzkim.

Proponowany konkurs literacki to 

zaproszenie skierowane do dzieci 

i m³odzie¿y w wieku od 7 do 18 lat, do 

wziêcia udzia³u 

w prezentacji twórczoœci w³asnej (wierszy 

autorskich).  Tematyka wiersza jest 

dowolna, 

tak jak i jego d³ugoœæ ,forma czy iloœæ 

nades³anych wierszy na konkurs. 

Wiersz nie mo¿e byæ inspirowany na 

twórczoœci ju¿ istniej¹cej, organizator nie 

bêdzie ocenia³ wierszy zapo¿yczonych od 

innych autorów. 

Na konkurs mo¿na przesy³aæ ponadto 

wiersze stanowi¹ce dorobek twórczoœci ich 

autorów o dowolnej tematyce i formie.

Najpiêkniejsze prace zostan¹ 

opublikowane.

Forma organizacji konkursu:

przesy³anie prac (wierszy) drog¹ listow¹ na 

adres organizatora z dopiskiem „Pod 

skrzyd³ami anio³a” lub poczt¹ elektroniczn¹ 

na adres: 

fabrykamarzen2011@gmail.com

pod  skrzyd³amianio³a 

2014 rok

Œni³am dziœ o aniele,
Co w skrzyd³ach strach mój skrywa,

Oddechem ciep³ym nad ranem,
£zy moje s³one zmywa.

Œni³am dziœ o aniele,
Wtulona w jego skronie,
Chcia³abym tak niewiele,

Schwytaæ choæ piórko w d³onie.

Marta Mê¿yk  / lat 12 / Nowy S¹cz

Uwaga:

Prace plastyczne i literackie nale¿y 

dostarczyæ do dnia 17  listopada 2014 roku 

na adres Organizatora. Prace dostarczone 

po terminie nie bêd¹ oceniane. Nades³ane 

prace przechodz¹ na w³asnoœæ 

Organizatora.

Konkurs piosenki œwi¹tecznej odbêdzie siê 

21 listopada  2014 roku  w Pa³acu 

M³odzie¿y w Nowym S¹czu o godzinie: 

10.00.

Wyniki konkursów zostan¹ umieszczone na 

stronie Pa³acu M³odzie¿y w Nowym S¹czu 

do dnia 28 listopada 2014.

Fina³ konkursu odbêdzie siê 3 
grudnia2014 o godzinie 11.00 
w Firmie WIŒNIOWSKI.

Kasia Karaszewska  

3.Konkurs piosenki „ Anielska nutka”
Konkurs o charakterze wojewódzkim.

W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ soliœci 

w nastêpuj¹cych grupach wiekowych:

- szko³a podstawowa klasy od 1 do 3

- szko³a podstawowa klasy od 4 do 6

- gimnazjum

-szko³y ponad gimnazjalne (technikum, 

liceum, szko³y zawodowe i inne…)

Ka¿dy solista mo¿e zaprezentowaæ 

maksimum 

1 piosenkê 

Tematyka piosenki: tematyka œwi¹teczna, 

zimowa, anielska, kolêda.

Piosenki mog¹ byæ wykonane a capella, 

przy akompaniamencie, na ¿ywo lub przy 

podk³adzie muzycznym cd.

Organizator zapewnia sprzêt nag³aœniaj¹cy 

oraz pianino.

W przypadku podk³adów cd nale¿y 

przywieŸæ ze sob¹ opisany i dobrej jakoœci 

technicznej noœnik 

z nagranym podk³adem /cd. mp3/

W prezentacji jurorzy bêd¹ brali pod uwagê 

Dobór repertuaru

Muzykalnoœæ

Interpretacjê piosenki

Dykcjê

Intonacjê

Ogólny wyraz artystyczny


