Konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych oraz klas I Szkoły
Podstawowej – „Mój przyjaciel miś”
Celem konkursu jest :





Rozwijanie wyobraźni i kreatywności u dzieci
Rozwijanie umiejętności manualnych
Rozwijanie wrażliwości estetycznej
Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych

Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sport i Rekreacji w Bolkowie
ul. Szpitalna 16
59-420 Bolków
tel. 75 74-13-431
http://www.domkultury-bolkow.pl
Termin:


Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora do dnia 24
(piątek) listopada 2017 roku

Warunki uczestnictwa:






Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie
postaci wymyślonego misia, bohatera dziecięcej wyobraźni.
Postać misia powinna posiadać indywidualne cechy i
atrybuty.
Uczestnicy konkursu wykonują przestrzennego misia z
dowolnych materiałów (pacynka, kukiełka, maskotka).
Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
Każda dostarczona praca musi zawierać metryczkę wg
załączonego wzoru.

Kryteria oceny:





Samodzielność wykonania pracy
Estetyka pracy
Atrakcyjność formy i kolorystyki
Innowacyjność pomysłu

Postanowienia końcowe:
1. Prace będą oceniane przez jury oddzielnie w trzech
kategoriach wiekowych: dzieci 3-4, 5-6 latki i pierwsze klasy
szkoły podstawowej.
2. Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na:



publikację pracy na stronie Domu Kultury w Bolkowie
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu
(zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29.08.1997, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926
z późn. zm.)

3. Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w
Domu Kultury w Bolkowie w dniu 01. 12. 2017 o godz. 16.00,
o czym laureaci zostaną poinformowani telefonicznie. Lista
laureatów konkursu zostanie również opublikowana na
stronie http://www.domkultury-bolkow.pl

Dzień Pluszowego Misia co rok obchodzimy 25 listopada. To
nie jest przypadkowa data, bo właśnie tego dnia przypada
rocznica powstania tej maskotki. Samo święto nie ma jednak
długiej tradycji, obchodzimy je dopiero od 2002 roku, kiedy to
pluszowy miś obchodził swoje setne urodziny.

Gminno-Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Bolkowie

Pluszowy Miś – historia niezwykłej maskotki
Mało kto wie, że pluszowy miś to zabawka-symbol z niezwykłą
historią. Wszystko zaczęło się od prezydenta Stanów
Zjednoczonych – Teodora Roosvelta, który w 1902 roku wybrał
się z przyjaciółmi na polowanie. Podczas wyprawy postrzelono
małego niedźwiadka. Prezydent nakazał jego uwolnienie, a całą
historię zilustrowano komiksem w waszyngtońskiej prasie.
Jednym z czytelników gazety był pewien producent zabawek,
który zainspirował się tym wydarzeniem i stworzył nową
zabawkę dla dzieci, właśnie w formie pluszowego misia. Nazwał
go Teddy Bear, co było oczywistym nawiązaniem do imienia
prezydenta USA. Dziś pluszowy miś to kultowa zabawka na
całym świecie i mimo upływającego czasu oraz pojawiania się
coraz bardziej nowoczesnych rozrywek dla dzieci, bywa
największym przyjacielem dziecka.

Konkurs Plastyczny

„Mój Przyjaciel Miś”

