
Organizator konkursu: 

Pa³ac M³odzie¿y w Nowym S¹czu

33-300 Nowy S¹cz, Rynek 14

„Pod skrzyd³ami anio³a”

Regulamin konkursów: 

1. Wojewódzki konkurs plastyczny –
„Moja kartka bo¿onarodzeniowa".

Temat konkursu:

 Konkurs plastyczny z cyklu 

„Pod skrzyd³ami anio³a" to konkurs na 

najpiêkniejsz¹, w³asnorêcznie  

wykonan¹  kartkê bo¿onarodzeniow¹, 

ukazuj¹c¹ magiê i urok œwi¹t, wartoœæ 

rodziny i tradycji, polskie obrzêdy oraz 

zwyczaje, w tym tradycje ludowe.

Odbiorcy konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci 

i m³odzie¿y w wieku 5 - 20 lat, 

z przedszkoli, szkó³ i  placówek 

oœwiatowych wszystkich typów, 

oœrodków kultury, pracowni, oraz 

m³odzie¿y realizuj¹cej swoje pasje poza 

tymi instytucjami. Do udzia³u 

w konkursie zapraszamy równie¿ dzieci

i m³odzie¿ niepe³nosprawn¹.

Technika pracy:

Prace mog¹ byæ wykonane przy 

wykorzystaniu dowolnej techniki 

plastycznej.

Wymiar pracy powinien byæ zbli¿ony do 

formatu kartki pocztowej.

Kartka mo¿e mieæ formê pojedyncz¹ 

lub dwustronn¹. Prosimy o do³¹czenie 

do kartek osobnego opisu 

zawieraj¹cego : 
- imiê i nazwisko uczestnika, 

- wiek uczestnika, 

- nazwa szko³y/placówki,

- numer telefonu uczestnika,

- imiê i nazwisko opiekuna pracy.

2. Wojewódzki konkurs literacki 
prozy autorskiej.

Proponowany konkurs literacki to 

zaproszenie skierowane do dzieci 

i m³odzie¿y w wieku od 7 do 20 lat.

Tegoroczn¹ form¹ literack¹ jest proza 

w formie bajki lub opowieœci 

o charakterze œwi¹tecznym. 

Maksymalna iloœæ stron utworu to 5 

stron A4, czcionk¹ Times New Roman 

12 pkt. W przypadku dzieci m³odszych 

dozwolony jest manuskrypt.

Utwór nie mo¿e byæ oparty na 

twórczoœci ju¿ istniej¹cej.

Forma organizacji konkursu:

Prace nale¿y przes³aæ drog¹ listow¹ na 

adres organizatora z dopiskiem „Pod 

skrzyd³ami anio³a” lub poczt¹ 

elektroniczn¹ na adres: 

dzial.imprez.pm@wp.pl

Terminy:

Prace plastyczne i literackie nale¿y 

dostarczyæ do 21 listopada 2016 r. 

na adres Organizatora. 
Prace dostarczone po terminie nie bêd¹ 

oceniane. Nades³ane prace przechodz¹ na 

w³asnoœæ i do dyspozycji  Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do 

dysponowania  zdjêciami, nagraniami i 

materia³ami filmowymi z konkursu bez 

prawa komercyjnej dystrybucji.

 

pod  skrzyd³amianio³a 

2016 rok

Œni³am dziœ o aniele,
Co w skrzyd³ach strach mój skrywa,

Oddechem ciep³ym nad ranem,
£zy moje s³one zmywa.

Œni³am dziœ o aniele,
Wtulona w jego skronie,
Chcia³abym tak niewiele,

Schwytaæ choæ piórko w d³onie.

Marta Mê¿yk  / lat 12 / Nowy S¹cz

Koordynatorzy konkursów:

konkurs plastyczny - Anna Skierska

konkurs literacki - Lucyna Urbañska

konkurs piosenki - Urszula Baziak

Wyniki wszystkich konkursów zostan¹ 

umieszczone na stronie Pa³acu 

M³odzie¿y w Nowym S¹czu do dnia  

5  grudnia 2016 roku.

Fina³ konkursu odbêdzie siê 

9 grudnia 2016 roku
o godzinie 11. 00 
w FIRMIE WIŒNIOWSKI.

Kasia Karaszewska  

3.Wojewódzki konkurs piosenki 
„Anielska nutka”.

W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ soliœci 

w nastêpuj¹cych grupach wiekowych:

- szko³a podstawowa klasy od 1 do 3

- szko³a podstawowa klasy od 4 do 6

- gimnazjum

- szko³y ponadgimnazjalne 

Ka¿dy solista powinien zaprezentowaæ

 1 piosenkê o tematyce œwi¹tecznej.

Piosenki mog¹ byæ wykonane a capella, 

przy akompaniamencie albo do 

podk³adu muzycznego na p³ycie CD 

b¹dŸ na pendrive.

Organizator zapewnia sprzêt 

nag³aœniaj¹cy oraz pianino.

W prezentacji jurorzy bêd¹ brali pod 

uwagê:dobór repertuaru, muzykalnoœæ, 

interpretacjê piosenki, dykcjê, intonacjê 

oraz ogólny wyraz artystyczny.

Zg³oszenia do udzia³u w konkursie 

piosenki nale¿y przesy³aæ do

 21 listopada 2016 roku na adres 

dzial.imprez.pm@wp.pl

Konkurs piosenki œwi¹tecznej odbêdzie 

siê 2 grudnia 2016 roku /pi¹tek/

 w Pa³acu M³odzie¿y w Nowym S¹czu 

o godzinie 9.00.
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