NIEPODLEGŁOŚĆ - WOLNOŚĆ - ROZWÓJ
POCZTÓWKA Z PODRÓŻY DO MIĘDZYWOJENNEGO TORUNIA - KONKURS PLASTYCZNY

ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu we współpracy z Urzędem Miasta Torunia.
Kontakt: MDK Toruń ul. Przedzamcze 11/15, tel. 665 637 136
CELE:
- Ukazać wartość wolności jako podstawowego warunku nieskrępowanego rozwoju we
wszystkich dziedzinach życia.
- Zachęcić do poznawania historii miasta, uświadamiając, że Toruń nie tylko gotykiem i
średniowieczną świetnością może się chlubić.
- Zapoznać dzieci i młodzież z osiągnięciami Torunia w okresie dwudziestolecia
międzywojennego, jednego z najpomyślniejszych okresów w jego dziejach.
ZADANIE:
POCZTÓWKA Z PODRÓŻY DO MIĘDZYWOJENNEGO TORUNIA
Zachęcamy Cię do podróży w przeszłość, do międzywojennego Torunia. Przekonasz
się jak wielką wartością jest odzyskana wolność. Dzięki niej stał się możliwy bujny rozwój i
szczególna świetność miasta. Zobacz nowopowstałe modernistyczne gmachy, zerknij jak
uwijają się flisacy i marynarze w największym w ówczesnej Polsce śródlądowym porcie, może
uda Ci się zobaczyć sterowce wyprowadzane z hali balonowej, a może zechcesz skorzystać
ze zbiorów nowo powstałej Książnicy Miejskiej lub trafisz do piwnic Ratusza Staromiejskiego
na spotkanie Konfraterni Artystów.
Nie zmarnuj swoich odkryć i zachwytów. Wzorem podróżników minionych czasów
uwiecznij je. Wykonaj wielką pamiątkową pocztówkę prezentującą wybrane osiągnięcie
Torunia w dwudziestoleciu międzywojennym. (Twoim przewodnikiem może być m.in. tekst
i fotografie ze strony http://toruntour.pl/5102/torun-miedzywojenny ).

WYMAGANIA FORMALNE:
- Format: A3 i większy (bez oprawy)
- Techniki: rysunkowe, malarskie i graficzne, także mieszane. (Wykluczamy pastele suche i
olejne, węgiel oraz plastelinę, krepę itp.)
- Opis na odwrocie: tytuł pracy, imię, nazwisko i wiek autora, telefon kontaktowy do
autora lub opiekuna, nazwa i adres szkoły lub placówki.
- Do pracy należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika konkursu. Druk do pobrania ze strony internetowej organizatora:
www.mdktorun.pl

TERMIN SKŁADANIA PRAC:
Prace należy dostarczyć organizatorom do 5 stycznia 2019 roku.
MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:
Impresariat Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu ul. Przedzamcze 11/15. Prace
zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora.
UCZESTNICY:
Dzieci i młodzież w wieku 6 - 19 lat ze szkół i placówek usytuowanych na terenie Gminy
Miasta Toruń.
OCENA:
Prace będą oceniane w czterech grupach wiekowych: 6-8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16-19 lat.
Profesjonalne jury przyzna nagrody i wyróżnienia oraz zakwalifikuje prace do udziału
w wystawie pokonkursowej. Prace zrolowane, niezgodne z wymaganiami regulaminu będą
zdyskwalifikowane.
FINAŁ:
Postanowienie jury zostanie ogłoszone 8 stycznia 2019 r. na stronie internetowej
organizatora oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MDK. Wernisaż połączony z rozdaniem
nagród laureatom odbędzie się w siedzibie MDK 11 stycznia o godzinie 12:00.
(Nie wysyłamy nagród pocztą).

