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na rok szkolny 2007/2008

              Regulamin Konkursu Zdobienia Jaj Wielkanocnych

1.Celem konkursu jest kultywowanie tradycji ludowych technik
   zdobniczych.
2.Do konkursu zapraszamy dzieci i m³odzie¿ z gminy Tarnów Opolski.
3.Ka¿dy uczestnik przynosi ze sob¹ :
-jedno ozdobione dowoln¹ technik¹ jajko oraz jedno przygotowane do zdobienia ,
-wszystkie potrzebne materia³y i narzêdzia 
4.Do oceny uczestnik przedstawia dwie prace samodzielnie wykonane t¹ sam¹ 
technik¹.
5.Zdobienie jaj odbywaæ siê bêdzie podczas przewodu konkursowego trwaj¹cego
    nie d³u¿ej ni¿ 2.5 godziny.

UWAGA ! 
-jaja, które bêd¹ mia³y podrysowany wzór ornamentu zostan¹ zdyskwalifikowane,
-nad w³aœciwym przebiegiem konkursu czuwaæ bêdzie komisja powo³ana przez
 organizatora. Jury dokona oceny prac i przyzna nagrody, wyró¿nienia 
 i dyplomy,
-iloœæ nagród i wyró¿nieñ zale¿eæ bêdzie od liczby uczestników i poziomu
  wykonanych prac,
-wrêczenie nagród i dyplomów odbêdzie siê po zakoñczeniu przewodu 
 konkursowego,
-wykonane prace przechodz¹ na w³asnoœæ organizatora,
-uczestnicy konkursu pokrywaj¹ koszt przejazdu.

Organizator zapewnia poczêstunek. 
Konkurs odbêdzie siê  23 marca (pi¹tek)  o godz. 16.oo w Gminnym Oœrodku
Kultury  w Tarnowie Opolskim.
Zg³oszenia do konkursu przyjmuj¹ pracownicy filii GOK-u. Mo¿na te¿ dokonaæ
 zg³oszenia bezpoœrednio w GOK w Tarnowie Opolskim tel. 0774644-781, 
@-mail : gok_top@o2.pl do 19.03.2007r.

    Regulamin Konkursu Plastycznego
             „Kartka Wielkanocna”

     Gminny Oœrodek Kultury w Tarnowie Opolskim
       zaprasza do udzia³u w konkursie plastycznym
                 „ Projekt  „Kartki  Wielkanocnej”
                w dowolnej technice plastycznej. 

1.Celem konkursu jest:
    -  kultywowanie tradycji Œwi¹t Wielkiej Nocy               
    - rozwijanie zainteresowañ i uzdolnieñ plastycznych

2. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych,
    uczniów szkó³ podstawowych  i gimnazjów  z terenu
    gminy Tarnów Opolski.

3.Warunki uczestnictwa:
   -technika dowolna,
   -format pracy max.A4,
   -prace nale¿y wykonaæ samodzielnie,
   -ka¿dy autor prezentuje jeden projekt.

4. Prace przechodz¹ na w³asnoœæ organizatora.
5. Projekty konkursowe nale¿y opisaæ wg. wzoru:
    -imiê i nazwisko autora
    -klasa, nazwa szko³y, miejscowoœæ
6. Autorzy najciekawszych prac otrzymuj¹ nagrody.
7. Termin nadsy³ania  projektów  do 19.03.2007
8. Prace nale¿y z³o¿yæ w Gminnym Oœrodku Kultury
     w Tarnowie Opolskim, Osiedle Zak³adowe 7 .
9. Rozstrzygniêcie konkursu 23.03.2007.

Podziêkowanie

Dyrekcja Publicznego Przedszkola w Przyworach
pragnie wyraziæ gor¹ce i serdeczne podziêkowanie

Panom
Adamowi Szymikowi i Bernardowi Okosowi

za okazan¹ pomoc i prace wykonane na rzecz przedszkola.
Dziêki Waszej ofiarnoœci mo¿liwa jest realizacja

naszych zamierzeñ i celów.

Dziêkujê wyborcom, którzy oddali swój g³os na mnie.
 Pragnê nie zawieœæ Waszego zaufania, godnie Was
 reprezentowaæ, realizowaæ Wasze postulaty oraz

 zaspokajaæ potrzeby.
¯yczê wszystkim pomyœlnoœci, szczêœcia 

i du¿o zdrowia w Nowym 2007 Roku.
Pietruszka Zygmunt


