K³odzkie Towarzystwo Oœwiatowe
zaprasza do wziêcia udzia³u w IX dolnoœl¹skim konkursie plastycznym pod has³em

Dziedzictwo œredniowiecza na Ziemi K³odzkiej
pod patronatem
Dolnoœl¹skiego Kuratora Oœwiaty we Wroc³awiu

REGULAMIN
Konkurs ma charakter dolnoœl¹ski, do wziêcia udzia³u w nim zapraszamy nauczycieli i m³odzie¿ z wszystkich miejscowoœci naszego województwa. Rozgrywany on bêdzie w trzech grupach wiekowych:
grupa A:
grupa B:
grupa C:

uczniowie klas 0, I, II, III szkó³ podstawowych
uczniowie klas IV, V, VI szkó³ podstawowych i I gimnazjum
uczniowie klas II i III gimnazjum oraz szkó³ ponadgimnazjalnych i œrednich
NAGRODY I WYRÓ¯NIENIA:

W ka¿dej z trzech grup wiekowych uczniowie otrzymuj¹:
I miejsce
II miejsce
III miejsce
3 wyró¿nienia I stopnia:
3 wyró¿nienia II stopnia:
3 wyró¿nienia III stopnia

300 z³ + nagrody rzeczowe,
200 z³ + nagrody rzeczowe,
100 z³ + nagrody rzeczowe,
nagrody rzeczowe,
nagrody rzeczowe,
nagrody rzeczowe.

Dodatkowymi nagrodami dla finalistów
bêd¹: wystawa prac i wernisa¿ w Muzeum
Ziemi K³odzkiej (12. 01. 2005 r.),
a tak¿e druk najlepszych prac plastycznych
w formie kart pocztowych lub plakatów.

Nauczycielom przyznane zostan¹ nastêpuj¹ce nagrody:
1.
2.
3.
x.

nauczyciel, który wprowadzi najwiêksz¹ liczbê prac do fina³u
nauczyciel, który wprowadzi drug¹ co do iloœci liczbê prac do fina³u
nauczyciel, który wprowadzi trzeci¹ co do iloœci liczbê prac do fina³u
pozostali nauczyciele, którzy wprowadz¹ prace do fina³u

700 z³
500 z³
300 z³
nagrody rzeczowe

Prace w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2004 r. do godz. 15.00 prosimy sk³adaæ na adres:
K³odzkie Towarzystwo Oœwiatowe 57-300 K³odzko ul. Daszyñskiego 12

INFORMACJE DODATKOWE
Wyjaœnieñ udziela tak¿e Janusz Laska - koordynator konkursu, tel. (0-74) 867 04 99.

ORGANIZATORZY I SPONSORZY:
K³odzkie Towarzystwo Oœwiatowe • Muzeum Ziemi K³odzkiej
Burmistrz Miasta K³odzka • Zarz¹d Powiatu K³odzkiego
HASTA - Wroc³aw • Titanum - Wroc³aw

PATRONAT MEDIALNY
DOLNOŒL¥SKA GAZETA SZKOLNA - dolnoœl¹skie pismo oœwiatowe
BRAMA. Gazeta Prowincjonalna Ziemi K³odzkiej,

K£ODZKIE TOWARZYSTWO OŒWIATOWE
ul. Daszyñskiego 12 • 57-300 K³odzko

Tel./Fax: 074 / 867 04 99
Internet: http://www.k-t-o.prv.pl
Email:
kto@kto.superhost.pl
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