KONKURSY Czernikowskiego Stowarzyszenia CZYŻ-NIE
Ogłoszenie

Stowarzyszenie CZYŻ-NIE z SP Czernikowo i UG, Biblioteką

ogłasza:

Otwarty gminny KONKURS FOTOGRAFICZNY 2013
pt. „SIANOKOSY i ZNIWA NA WSI wczoraj i dziś”
Celem konkursu jest:
- pokazanie w formie artystycznej i dokumentacyjnej za pomocą fotografii życia na wsi a
przede wszystkim obyczajów związanych z sianokosami, sprzętów, działań, zwyczajów
- przypomnienie jakości życia na wsi dawniej, porównanie do dzisiejszego
- uwrażliwienie na niebezpieczeństwo pracy dzieci w czasie prac gospodarskich
- pokazanie dnia pracy i odpoczynku rolnika, krajobrazów rolniczych, roślin i zwierząt,
ciężkiej pracy i przyjemności, tańców, zabaw, pieśni
- uwrażliwienie na wartość pracy rolnika, wartość pracy na wsi
- sportretowanie życia na wsi –sianokosy, żniwa
Prace w formie wydruku zdjęć lub płytki CD (od 5 do 15 wybranych zdjęć) opisanych z tyłu
lub godłem w osobnej kopercie ((imię i nazwisko- wiek, adres)
prosimy przekazywać do dnia w nieprzekraczalnym terminie 25 maja 2013 do siedziby
Stowarzyszenia Czyż-nie –GCI, biblioteki lub sekretariatu SP Czernikowo
Uwaga : udział w konkursie oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na możliwość
ekspozycji i publikacji prac fotograficznych
Jury- złożone z amatorów fotografów ze Stowarzyszenia, UG-GCI , fotografa
dokona oceny prac w kategoriach:
SP I-III, SP IV-VI, gimnazjum, dorośli
oraz przyzna nagrody i wyróżnienia
podsumowanie odbędzie się 8 czerwca 2013 na podsumowaniu Projektu
tel. kontaktowy: 519155583 501108432
PS> Prace fotograficzne mogą dotyczyć odniesień do pracy na wsi dawniej, np. mogą być to
zdjęcia dawnych narzędzi i maszyn rolniczych związanych z sianokosami, żniwami,
dokumentacja dzisiejszej pracy rolnika,
(np. dokumentacjamaszyny rolnicze dawne i dzisiejsze, prace z koszeniem trawy i żniwami w polu, ), mogą
rejestrować dzisiejszy dzień pracy związany z sianokosami,……

KONKURSY Czernikowskiego Stowarzyszenia CZYŻ-NIE
Ogłoszenie
Stowarzyszenie CZYŻ-NIE z SP Czernikowo i UG ogłasza:

Otwarty gminny konkurs
PLASTYCZNY 2013
pt. SIANOKOSY i ŻNIWA NA WSI wczoraj i dziś””
PRACE formatu A- 4 (technika dowolna, możliwość porównania lub
dokumentacji życia dawniej i dziś, może być – o zagrożeniach pracy dla dzieci)
Celem konkursu jest:
- ukazanie różnicy w życiu dawniej i dziś w pracy związanej z sianokosami i żniwaminajlepiej w jednej pracy plastycznej
- pokazanie w formie artystycznej i dokumentacyjnej sianokosów, życia na wsi za pomocą
prac plastycznych w dowolnych technikach (rysunek, pastel, kredka, plakatówka, collage i
inne)
- przypomnienie jakości życia na wsi dawniej, porównanie sianokosów i żniw dawniej do
dzisiejszego
- uwrażliwienie na niebezpieczeństwo pracy dzieci w czasie prac gospodarskich
- pokazanie dnia pracy i odpoczynku rolnika, krajobrazów rolniczych, roślin i zwierząt,
ciężkiej pracy i przyjemności, wypoczynku
- uwrażliwienie na wartość pracy rolnika, wartość pracy na wsi
Prace w formie prac plastycznych podpisanych z tyłu (imię i nazwisko- wiek, adres)
prosimy przekazywać w nieprzekraczalnym do dnia 25 maja 2013 do siedziby
Stowarzyszenia Czyż-nie -GCI , biblioteka lub sekretariatu SP Czernikowo
Uwaga : udział w konkursie oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na możliwość
ekspozycji i publikacji prac plastycznych
Jury- złożone z nauczycieli plastyki SP i Gimnazjum, także członków Stowarzyszenia
dokona oceny prac w kategoriach:
Oddziały przedszkolne, SP I-III, SP IV-VI, gimnazjum, dorośli
oraz przyzna nagrody i wyróżnienia
podsumowanie odbędzie się 8 czerwca 2013 na podsumowaniu Projektu
tel. kontaktowy: 519155583 501108432
PS> Prace plastyczne mogą dotyczyć odniesień do pracy związanej z koszeniem trawy i zbóż
na wsi dawniej, np. mogą być to ilustracje dawnych narzędzi i maszyn rolniczych,
dokumentacja dzisiejszej pracy rolnika,
(np. dokumentacjamaszyny rolnicze dawne i dzisiejsze, prace w polu dawniej i dziś, hodowla), mogą
porównywać życie i pracę dawniej i dziś albo rejestrować dzisiejszy dzień pracy, albo tylko
dawniejszy….

KONKURSY Czernikowskiego Stowarzyszenia CZYŻ-NIE
Ogłoszenie
Stowarzyszenie CZYŻ-NIE z SP Czernikowo i UG , biblioteka ogłasza:
Otwarty gminny KONKURS LITERACKI 2013
pt. „SIANOKOSY I ZNIWA NA WSI wczoraj i dziś”

praca literacka – technika dowolna: wiersz, fraszka, opowiadanie, wspomnienie,
reportaż, reportaż ze zdjęciami, esej, wspomnienie
Celem konkursu jest:
- pokazanie w formie artystycznej i dokumentacyjnej za pomocą dowolnych środków
literackich życia na wsi, szczególnie sianokosów i żniw
- przypomnienie jakości życia i pracy przy sianie na wsi dawniej, porównanie do dzisiejszego
- uwrażliwienie na niebezpieczeństwo pracy dzieci w czasie prac gospodarskich
- pokazanie dnia pracy i odpoczynku rolnika, krajobrazów rolniczych, roślin i zwierząt,
ciężkiej pracy i przyjemności, pieśni, zabaw
- uwrażliwienie na wartość pracy rolnika, wartość pracy na wsi
- sportretowanie życia na wsi, sianokosów, żniw
- poszukanie dawnych form pracy, klimatu i zwyczajów życia na wsi związanych z
sianokosami i żniwami, odpoczynkiem i zabawą po pracy
Prace w formie wydruku pracy literackiej lub czytelnego rękopisu
opisanych godłem a w osobnej kopercie (imię i nazwisko- wiek, adres)
prosimy przekazywać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2013 do siedziby
Stowarzyszenia Czyż-nie –GCI, biblioteka lub sekretariatu SP Czernikowo
Uwaga : udział w konkursie oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na możliwość
ekspozycji i publikacji prac literackich
Jury- złożone z nauczycieli polonistów, poetów, amatorów ze Stowarzyszenia, UG-GCI ,
szkół, dokona oceny prac w kategoriach: SP I-III, SP IV-VI, gimnazjum, dorośli
oraz przyzna nagrody i wyróżnienia
podsumowanie odbędzie się 8 czerwca na podsumowaniu Projektu
tel. kontaktowy: 519155583 501108432
PS. Prace literackie mogą dotyczyć odniesień do pracy na wsi związanej z sianokosami i
żniwami dawniej, np. mogą być to wspomnienia także poparte dawnymi zdjęciami lub
opisywać dzisiejsze życie

