
Organizatorzy: 
- Młodzieżowy Dom Kultury - Klub Animacji Kultury Szkolnej w Kielcach 
- Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 
  
I. Celem konkursu jest umożliwienie szkołom zaprezentowania szeroko rozumianej działalności 
plastycznej swoich uczniów, konfrontacja osiągnięć młodzieży szkolnej w dziedzinie plastyki, wymiana 
doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli prowadzących zajęcia plastyczne. 
  
II. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta Kielce i 
woj. Świętokrzyskiego. 
    Szkoły zainteresowane przedsięwzięciem szeroko rozumianej działalności plastycznej swoich 
uczniów będą mogły przygotować ekspozycje (organizatorzy zapewniają wszelką pomoc) w Klubie 
Animacji Kultury Szkolnej MDK w Kielcach, ul. Okrzei 9. 
  
III. Tematyka konkursu: dowolna. 
  
IV. Warunki uczestnictwa: 
     1. Wykonanie przez ucznia jednej lub kilku prac w dowolnej technice. Wymiary prac dowolne, 
Górna granica prac malarskich: 70cm/100cm. 
     2. Opatrzenie oprawionych prac kartą informacyjną zawierającą: imię, nazwisko, i wiek autora, 
adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod 
         kierunkiem którego praca została wykonana. 
     3. Dokonanie przez szkołę wyboru najlepszych prac w ilości ok. 50 sztuk i terminowe przekazanie 
ich wraz z imiennymi wykazem autorów do Klubu 
         Animacji Kultury Szkolnej MDK, ul. Okrzei 9 w Kielcach. 
  
V. Termin: grudzień 2012 - 2013 r. 
VI. Placówki prezentujące artystyczne dokonania wezmą udział w konkursie o Puchar Najbardziej 
Utalentowanej Szkoły, autorzy najciekawszych prac 
     otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.Z każdej szkoły komisja wybierze 5 prac,które będą 
prezentowane na wystawie finałowej. 
     Najlepsza szkoła otrzyma Puchar ufundowany przez Dyrektora MDK. 
  
  
 "Prezentacje Małych Form Teatralnych" 
  
Organizatorzy: 
- Młodzieżowy Dom Kultury - Klub Animacji Kultury Szkolnej MDK w Kielcach. 
  
I. Celem konkursu jest umożliwienie szkołom zaprezentowania szeroko rozumianej działalności 
teatralnej, konfrontacja osiągnięć rówieśniczych młodzieży 
   szkolnej w dziedzinie teatru, integracja dziecięcego środowiska teatralnego oraz wymiana 
doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli 
   prowadzących zajęcia teatralne. 
  
II.Zasady uczestnictwa: 
  1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. 
  2. Tematyka: dowolna. 
  3. Forma prezentacji dowolna /np. pantomima, spektakle muzyczne, teatr lalkowy, monodramy, i 
inne/. 
  4. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia do Klubu Animacji Kultury Szkolnej MDK, 
Kielce ul. Okrzei 9. 
  5. Prezentacje konkursu będą miały charakter otwarty dla publiczności. 
  6. Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo do ustalenia kolejności prezentowanych 
zespołów. 
  7. Koszty przejazdu zespołów pokrywają uczestnicy konkursu lub placówki delegujące. 
  8. Finał konkursu - czerwiec 2013r./szczegółowy termin zostanie podany po prezentacjach/. 
      Podczas finału zostaną wręczone nagrody /dyplomy, statuetki, nagrody rzeczowe/. 
  
 III. Organizatorzy zapewniają warunki sceniczne oraz pomoc techniczną. 


