
 

 

 

VIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU – TRADYCJA INSPIRUJE.  

CEREMONIE POŻEGNAŃ 

InterregInterreg V-A  Republika Czeska – Polska 2014-2020 

umowa nr: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000465/ERN/34 

Fundusz Mikroprojektów Nisa -Nysa  
Projekt „VIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU – TRADYCJA INSPIRUJE.  

CEREMONIE POŻEGNAŃ”  
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Moja przeszłość –  moja rodzina, moja rodzina – moja przeszłość” 
 

1. Konkurs plastyczny „Moja przeszłość –  moja rodzina, moja rodzina – moja 

przeszłość” jest działaniem odbywającym się w ramach „VIII Międzynarodowego 
Festiwalu Folkloru – tradycja inspiruje. Ceremonie pożegnań”. Konkurs w twórczy 
sposób łączy sztukę ludową z malarstwem i plastyką. 

2. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze. Konkurs 
trwa od 8 maja do 31 sierpnia 2017 roku. 

3. Konkurs dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem 
Euroregionu Nysa. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6 – 15 lat, 
podzielonych na grupy wiekowe:  

a. 6 – 10 lat  
b. 11 – 15 lat. 

4. Intencją konkursu jest zachęta do twórczego przedstawienia zależności pomiędzy 
przeszłością a rodziną oraz ukazanie, że tradycja rodowa niekoniecznie musi objawiać 
się cennymi pamiątkami, wielkimi nazwiskami i portretami znanych przodków. W 
wielu wypadkach są to opowieści, które trzeba wydobyć z zakamarków pamięci i 
wspomnień. Kiedy uda się je wydobyć, może okazać się, że historia rodziny nie kończy 
się na babci i dziadku, ale bez trudu może sięgać XIX wieku, a czasem i dalej. Dlatego 
zamierzeniem konkursu jest również pokazanie, że nie jesteśmy zawieszeni jedynie w 
teraźniejszości, a korzenie każdego człowieka sięgają głęboko i mają realny wpływ na 
nasze życie i rodzinę, którą tworzymy. 

5. Format pracy plastycznej: maksymalnie A3, technika wykonania dowolna. 
6. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu dwie prace. 
7. Prace należy opisać na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, klasa i szkoła lub 

przedszkole, adres, numer telefonu, imię i nazwisko opiekuna. 
8. Termin składania prac: do 31.08.2017. Prace można składać osobiście  

w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury „Muflon” od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00-20.00 lub pocztą na adres: Miejski Dom Kultury „Muflon” ul. Cieplicka 172,  
58-570 Jelenia Góra. 

9. Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac konkursowych i przyzna 
nagrody oraz wyróżnienia. 

10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom nastąpi w dniu uroczystego 

otwarcia wystawy pokonkursowej 18.10.2017. 
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11. Lista laureatów konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej 
www.muflon.sobieszow.pl 

12. Zwycięskie prace będą eksponowane w budynku Miejskiego Domu Kultury „Muflon”. 
13. Po rozstrzygnięciu konkursu prace nie będą odsyłane. 
14. Do osób, które osobiście nie będą mogły stawić się w tym dniu, nagrody zostaną 

wysłane pocztą. 
 


