Zapraszamy dzieci w wieku od 5 do 12 lat
do udziału w konkursie plastyczno-poetyckim
pt. „Magiczny Teatr Muzyczny".

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
- wiersz
- praca plastyczna
REGULAMIN KONKURSU
Temat: „Magiczny Teatr Muzyczny”
I. ORGANIZATOR
Teatr Muzyczny w Lublinie
II. ADRESAT KONKURSU
Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku 5-12 lat – mieszkańców województwa
lubelskiego.
III. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest promowanie dziecięcej twórczości artystycznej oraz upowszechnianie
sztuki teatralnej, plastycznej i literackiej.
IV. CZAS TRWANIA KONKURSU
Prace należy składać do 22 listopada 2019 roku do godz. 15.00.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Temat prac powinien być związany z przedstawieniami Teatru Muzycznego w Lublinie
adresowanymi do dzieci.
2. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku od 5 do 12 lat – mieszkańcy
województwa lubelskiego.
3. Uczestnicy przygotowują jedną pracę plastyczną w formacie A4, w dowolnej technice lub
jeden wiersz (Times New Roman 12 pkt, max 1000 znaków).
4. Prace konkursowe (prace plastyczne i wiersze) podpisać należy na odwrocie,
uwzględniając takie dane, jak: imię i nazwisko, wiek oraz telefon kontaktowy do
rodzica/opiekuna grupy/nauczyciela dziecka. Niepodpisane prace nie będą
zakwalifikowane do konkursu. Do pracy należy dołączyć podpisaną zgodę na udział w
konkursie.
VI. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZANIA PRAC
Prace należy dostarczyć osobiście bądź drogą pocztową na adres:
Teatr Muzyczny w Lublinie,
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-029 Lublin
Z dopiskiem: „Konkurs: Mój Teatr Muzyczny”.
Prace wysyłane drogą pocztową powinny wpłynąć do Organizatora najpóźniej 22 listopada
2019 roku.

VII. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Powołane przez Organizatora Jury wybierze zwycięskie prace w obydwu kategoriach, w

dwóch przedziałach wiekowych:
1) 5 – 8 lat,
2) 9 – 12 lat.
2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie 8 grudnia 2019 roku, w
siedzibie Teatru Muzycznego w Lublinie, podczas spektaklu okolicznościowego, na który
laureaci konkursu zaproszeni zostaną telefonicznie przez Organizatora.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej:
Zofia Bylica e-mail: z.bylica@teatrmuzyczny.eu oraz pod numerem telefonu: 502 991 682

