
Konkurs artystyczny dla uczniów klas 0-8 
Council of Educators in Polonia (CEP), najstarsza edukacyjna organizacja  
non-profit w stanie Illinois, przedstawia dziesi t  edycj  dorocznego Konkursu 
M odych Talentów, który skierowany jest do uczniów uzdolnionych artystycznie. 
CEP zwraca si  do nauczycieli, aby zach cili uczniów do wzi cia udzia u w 
konkursie. Przewidziane s  wspania e nagrody dla najlepszych studentów i ich szkó .  

Ceremonia wr czenia nagród odb dzie si  na uroczystych obchodach Dnia 
Pu askiego w Polskim Muzeum w Ameryce 5 marca 2012 roku. Ponadto, 
zwyci zcy zostan  zaproszeni na uroczysty obiad „Józefinki”, który odb dzie si  16 
marca 2012 roku (dla zg osze  w pierwszym terminie) oraz podczas obchodów Dnia 
Konstytucji 3 Maja na festiwalu 3majówka (drugi termin zg osze ). 

  Temat konkursu: “Legendy o Krakowie” 
 (czyli o królu Kraku, ksi niczce Wandzie i smoku wawelskim) 

Kryteria konkursu s  nast puj ce: 
•  Praca plastyczna: sposób wykonania prac jest dowolny (np. o ówek, farby, multimedia) 
•  Praca artystyczna: uczniowie powinni zaprezentowa  swój talent na DVD / CD. 
•  Wszystkie prace musz  by  zg oszone przez nauczyciela z do czon  informacj   
   zawieraj c  imi  i nazwisko nauczyciela, adres e-mail, numer telefonu, nazw   
   szko y, jak równie  imi  i nazwisko ucznia, klasa 
•  Nauczyciele proszeni s  o wys anie pod ni ej wskazany adres orginalnych  
   prac plastycznych oraz DVD / CD z wyst pami artystycznymi uczniów.  

  Pierwszy termin nadsy ania prac to roda 22 lutego 2012 roku 
  Drugi termin nadsy ania prac to pi tek 20 kwietnia 2012 roku 

Prosz  wysy a  prace do Pani Hanny Kapicy, na adres:   

  

W razie jakichkolwiek pyta  dotycz cych konkursu prosimy o kontakt z  
Pani  Hann  Kapic : numer telefonu 773-758-1652, e-mail: hannakapica@sbcglobal.net 

Council of Educators in Polonia (CEP) chcia aby opublikowa  prace wspaniale utalentowanych 
polonijnych studentów. Prace plastyczne mog  by  publikowane w lokalnej prasie oraz w polskich / 
polsko-ameryka skich publikacjach. Przes ane prace staj  si  w asno ci  Council of Educators in 
Polonia i nie b d  zwracane. CEP liczy na wyst py zwyci zców na uroczysto ciach i imprezach. 
Zwyci zcy zostan  wcze niej poproszeni o zaprezentowanie tam swoich talentów
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