
Pałac Młodzieży w Nowym Sączu serdecznie zaprasza dzieci 

i młodzież do udziału w IX Przeglądzie Plastycznym pt. „…ANIOŁ…” 

 

W związku z tym, iż konkurs ten cieszy się niezmiennie ogromną 

popularnością, do tegorocznej edycji serdecznie zapraszamy dzieci               

i młodzież z terenu całego kraju. W kolejnym roku oficjalnie przegląd ten, 

będzie miał rangę ogólnopolskiego. 

 

Cele:  

• kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowej,  

• stworzenie możliwości swobodnego wyrażania uczuć w różnych 

formach plastycznych, a także rozwijanie zainteresowań,  

• wymiana dokonań twórczych i poszukiwania nowych doświadczeń 

artystycznych,   

• utworzenie świątecznej atmosfery w mieście w okresie Bożego 

Narodzenia,  

• prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży.  

 

Technika i format:  

Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej, w różnych 

formach i formatach z trwałych materiałów.   

 Nadsyłane prace należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Prace z zakresu malarstwa, grafiki mogą być oprawione w passe-

partout.  

 Prace powinny być wykonane indywidualnie, maksymalnie do   

 5 wybranych prac z poszczególnej placówki. 

Każda praca powinna być czytelnie opisana według wzoru: 

• imię i nazwisko, wiek autora, oraz tytuł pracy,  

• nazwa, adres szkoły/placówki i numer telefonu. 

Do form przestrzennych należy dołączyć opis na kartonikach i mocno 

je przymocować.  

Prosimy o dołączenie listy prac przysłanych na konkurs wraz z nazwą 

i telefonem szkoły/placówki. 

Termin i miejsce dostarczenia prac:  

Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

02.12.2016 r. na adres: 

 

PAŁAC MŁODZIEŻY 

w Nowym Sączu, Rynek 14, 

tel./fax. 18 442 07 32 

 

lub dostarczyć do sekretariatu Pałacu Młodzieży od poniedziałku do piątku 

w godz. 8:00 – 16:00. 

 

 

Regulamin i wyniki przeglądu /z dnia 06.12/dostępne na stronie internetowej 

placówki:  

www.palacmlodziezy.pl  

 

 

Dnia 16.12.2016 r. o godz. 13.00 w sali widowiskowej  

Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu odbędzie się wręczanie dyplomów 

i nagród laureatom konkursu. 

 

Zapraszamy! 

 

 

 

Uwaga: 

Wybrane „Anioły” pofruną w świat do tych osób, które wsparły nas i 

pomogły w realizacji przeglądu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych prac. 

Odbiór pozostałych prac możliwy tuż po wręczeniu dyplomów. 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 602 623 725 

(Organizator Przeglądu). 

http://www.palacmlodziezy.pl/
http://www.palacmlodziezy.pl/

