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Ośrodek Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich 

o  g  ł  a  s  z  a    AKCJĘ dla dzieci w wieku 4 – 16 lat 

 

„Pokaż jak walczysz z nudą i koronawirusem” 
 

ZASADY AKCJI: 

 

ORGANIZATOR: 

Ośrodek Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich. 

 

CEL: 

- atrakcyjne zorganizowanie wolnego czasu dla dzieci w czasie ferii 
- rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych  
- kształtowanie nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze 
- kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych  
- wspieranie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu 

 
SPOSÓB UDZIAŁU W AKCJI: 

- uczestnik poprzez film, zdjęcie, pracę plastyczna ilustruje w jaki sposób spędza ferie, 

walcząc z nudą i przeciwstawiając się koronawirusowi  

 

TERMINY: 

✓ Filmy (w formacie MP4) i zdjęcia (minimalna rozdzielczość 1024x768px) należy przesłać na 
adres e-mail: impresariat@okandaluzja.pl.W treści wiadomości proszę wpisać imię i nazwisko 
autora, wiek, tytuł pracy 

✓ Prace plastyczne należy dostarczyć do Ośrodka Kultury „Andaluzja” po wcześniejszym 
kontakcie telefonicznym 32 284 56 20 wew. 24 i 25. (8:00– 15:00). Do pracy należy załączyć 
informację: imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy. 

✓ termin przesłania i dostarczenia prac do dnia 25 stycznia 2021.(włącznie). 
 

EKSPOZYCJA:  

✓ przesłanie filmu, zdjęcia na adres impresariat@okandaluzja.ploraz dostarczenie pracy 

plastycznej do Ośrodka Kultury „Andaluzja” jest równoznaczne z udzieleniem zgody na 

upowszechnienie pracy oraz wizerunku, imienia i nazwiska autora pracy.  

✓ wszystkie prace zostaną umieszczone na stronie www.okandaluzja.ploraz fanpage Ośrodka. 

Ponadto zdjęcia będą drukowane i zaprezentowane w Ośrodku Kultury „Andaluzja”. 

✓ Wystawa po wznowieniu działalności Ośrodka i będzie trwać 30 dni.  

 

NAGRODY: 

✓ Wszyscy uczestnicy akcji otrzymają niespodzianki 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

✓ Koszt organizacji akcji oraz koszt niespodzianek ponosi Organizator. 

✓ Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji ostatecznych w sprawach 

spornych, nie objętych regulaminem. 

 

Dziękujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w zabawie! 
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