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SPRAWY NIE UJÊTE W REGULAMINIE
ROZSTRZYGA ORGANIZATOR

WAW E R S K I E G O C E N T R U M K U LT U RY

za prasza do udzi a³u
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ORGANIZATOR
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“...Nie zginie Polska, nie zginie! Lecz ¿yæ bêdzie po wieki wieków w potêdze i chwale.
Dla was, dla nas i dla ca³ej ludzkoœci...”
(-) Ignacy PADEREWSKI

Cele konkursu:
- uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê poprzez
utrwalenie na obrazie osób, wydarzeñ i miejsc kojarz¹cych siê z
niepodleg³oœci¹,
- rozbudzanie uczuæ patriotycznych,
- zainteresowanie histori¹ Polski,
- pobudzenie wra¿liwoœci i aktywnoœci twórczej,
- promowanie talentów

Uczestnicy konkursu:
- indywidualni,
- dzieci i m³odzie¿ od 10 roku ¿ycia oraz doroœli dzia³aj¹cy w szko³ach,
œwietlicach, klubach, placówkach kultury, placówkach wychowawczych
itp.

Warunki udzia³u:
Warunkiem udzia³u bêdzie stworzenie obrazu, który przedstawi temat
konkursu. Prace mog¹ oddawaæ nastrój i wra¿enie, jak równie¿ próby
realistycznego ujêcia.
Jurorzy w szczególny sposób bêd¹ zwracaæ uwagê na ciekawe kompozycje,
bogactwo barw i czytelnoœæ miejsc, postaci i wydarzeñ inspiruj¹cych autora.
Mamy nadziejê, ¿e te wskazówki bêd¹ dodatkowym impulsem do stworzenia
ciekawych prac prezentuj¹cych indywidualne style autorów prac.
Uczestnicy startuj¹ w trzech kategoriach wiekowych:
10-13 lat, 14-16 lat, 17 lat i powy¿ej,
- format prac: A3 - prosimy nie rolowaæ prac,
- pod³o¿e prac: sztywny karton, tektura, p³ótno,
- technika: malarstwo (akwarela, tempera, olej, akryl),
- ka¿dy uczestnik mo¿e zg³osiæ tylko jedn¹ pracê,

- na odwrocie ka¿dej pracy nale¿y do³¹czyæ czyteln¹ metryczkê zawieraj¹c¹:
tytu³ pracy, imiê i nazwisko, wiek autora, miasto, e-mail do kontaktu, imiê
i nazwisko opiekuna artystycznego (w przypadku zg³oszenia indywidualnego),
nazwê, telefon i e-mail placówki (w przypadku zg³oszenia z placówki)pozosta³e informacje bez zmian.
Prace prosimy sk³adaæ osobiœcie lub przes³aæ do dnia 1 czerwca 2018 r.
(Pi¹tek) na adres:

Filia ZASTÓW WCK
ulica Lucerny 13
04-687 Warszawa
Nagrodzone obrazy zostan¹ zaprezentowane podczas wernisa¿u,
w Galerii Cytadeli Warszawskiej oraz reprodukcje prac
w “Galerii na p³ocie”.
Dla Laureatów i ich opiekunów artystycznych przewidziano nagrody.
Lista Laureatów i godzina wrêczenia nagród zostanie zamieszczona w dniu
8 czerwca 2017 r. (pi¹tek) na naszej stronie internetowej
www.wck-wawer.pl, zak³adka Filia Zastów
Wernisa¿ nagrodzonych prac oraz Gala wrêczenia nagród odbêdzie siê
w dniu 16 czerwca 2018 r., o godzinie 17:00 (Sobota).
UWAGA
Odbiór nagród dla laureatów z Warszawy i województwa mazowieckiego
tylko w dniu rozdania.
W wyj¹tkowych przypadkach mo¿liwe wys³anie na koszt laureata po
otrzymaniu pisemnej informacji do dnia 16 czerwca 2018 r.
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MO¯LIWOŒÆ ZMIANY TERMINU
OPUBLIKOWANIA PROTOKO£U JURY NA STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ
TERMINU WRÊCZENIA NAGRÓD..

WSZYSTKIE PRACE PRZECHODZ¥ NA W£ASNOŒÆ
ORGANIZATORA.
UDZIA£ W KONKURSIE JEST RÓWNOCZEŒNIE ZGOD¥ NA FILMOWANIE,
FOTOGRAFOWANIE, BEZP£ATN¥ PUBLIKACJÊ PRAC JAK I UPUBLICZNIANIE
WIZERUNKU NA STRONACH INTERNETOWYCH, GAZETACH ITP.,
PROMUJ¥CYCH DZIA£ALNOŒÆ KULTURALN¥ I UDZIA£ W KONKURSIE.

