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    Z okazji 150  rocznicy powstania Gminy Wawer zachêcamy do poznania 
rozleg³ego terenu i osi¹gniêæ naszych czasów. Tematem inspiruj¹cym do 
pracy mo¿e byæ krajobraz, przyroda, architektura, a nade wszystko ludzie 
znani i nieznani ich codziennoœæ, b¹dŸ osi¹gniêcia. Przemiany zachodz¹ce 
przez ten czas niech bêd¹ zachêt¹ do podjêcia tego tematu i próby 
zastosowania w wykonywanej pracy.

Cele konkursu:

- 
- promowanie talentów,
- uczczenie 150. rocznicy powstania Gminy Wawer i poznanie jej historii

Uczestnicy konkursu: 
- indywidualni,
- m³odzie¿ od 13 roku ¿ycia i doroœli dzia³aj¹cy w szko³ach, œwietlicach,    
  klubach, placówkach kultury, placówkach wychowawczych i innych.

Warunki udzia³u:

Warunkiem udzia³u bêdzie stworzenie obrazu, który uwzglêdni po³¹czenie 
czasów dawnych ze wspó³czesnoœci¹. Powierzchnia obejmuj¹ca historyczne 
ujêcie tematu powinna zaj¹æ od 0,25% do 50% ca³ego formatu pracy.

 Jurorzy w szczególny sposób bêd¹ zwracaæ uwagê na ciekawe propozycje 
przechodzenia i przenikania tego co dawne z tym co dzisiejsze. Mamy 
nadziejê, ¿e te wskazówki i wymogi bêd¹ dodatkowym impulsem do 
stworzenia ciekawych prac prezentuj¹cych indywidualne style autorów prac.

Uczestnicy startuj¹ w trzech kategoriach wiekowych:
   13-15 lat, 16-18 lat, powy¿ej 19 lat,

- format prac: od A3 do A2 - prosimy nie rolowaæ prac,

- pod³o¿e prac: sztywny karton, tektura, p³ótno,

- technika: malarstwo, grafika, rysunek,

- ka¿dy uczestnik mo¿e zg³osiæ tylko jedn¹ pracê,

pobudzenie wra¿liwoœci i aktywnoœci twórczej,

- na odwrocie ka¿dej pracy nale¿y do³¹czyæ czyteln¹ metryczkê zawieraj¹c¹:
imiê i nazwisko, wiek, nazwa, adres, e-mail, tel. placówki , imiê i nazwisko 
opiekuna artystycznego (w przypadku zg³oszeñ indywidualnych prosimy 
podaæ adres do korespondencji-pozosta³e informacje bez zmian) oraz miejsce 
lub osobê, które by³y inspiracj¹.

Nagrodzone prace zostan¹ zaprezentowane m..in. w  Galerii na p³ocie” 
i w katalogu wydanym specjalnie z tej okazji.
Dla Laureatów i ich opiekunów artystycznych przewidziano nagrody.  
Prace prosimy sk³adaæ osobiœcie lub przes³aæ do dnia  (pi¹tek)
na adres:

Filia ZASTÓW WCK
ulica Lucerny 13
04-687 Warszawa

Lista Laureatów i godzina wrêczenia nagród zostanie zamieszczona w dniu
 (poniedzia³ek) na naszej stronie internetowej 

www.wck-wawer.pl
Wernisa¿ nagrodzonych prac oraz Gala wrêczenia nagród odbêdzie siê 
w dniu (Sobota).

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MO¯LIWOŒÆ ZMIANY TERMINU 
OPUBLIKOWANIA PROTOKO£U JURY NA STRONIE INTERNETOWEJ 
ORAZ TERMINU WRÊCZENIA NAGRÓD..

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. 

 6 maja 2016 r.

30 maja 2016 r.

11 czerwca 2016 r., o godzinie 17:00

WSZYSTKIE PRACE PRZECHODZ¥ NA W£ASNOŒÆ 
ORGANIZATORA.
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