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WOLSKIE CENTRUM KULTURY
zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt.

LATA DWUDZIESTE, LATA TRZYDZIESTE

w ramach 21. Edycji Przeglądu Swobodnych Inicjatyw
w konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli
zarówno reprezentujący placówki kultury, oświaty, jak i osoby indywidualne
z województwa mazowieckiego.
Konkurs odbywa się jednocześnie w kilku kategoriach. Wszystkie regulaminy
i karty uczestnictwa poszczególnych kategorii, znajdują się na stronie interneto-wej Wolskie Centrum Kultury:
www.wck-wola.pl, w zakładce konkursy, przeglądy.

WARUNKI UCZESTNICTWA
•
w konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież ze szkół i placówek kultury
oraz osoby indywidualne z województwa mazowieckiego
•
w konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli
•
prace można nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 2 marca 2018 r.
(decyduje data stempla pocztowego )
•
prace zbiorowe nie biorą udziału w konkursie
•
uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną pracę
•
jedna placówka może złożyć do 10 prac w dowolnej technice
•
prace mogą być wykonane w różnych technikach : malarstwo, grafika i rysunek
(format od A3 do A2),
•
zgłoszenia udziału w konkursie można dokonać jedynie na karcie uczestnictwa
(wzór karty znajduje się również na stronie wck-wola.pl)
•
jedna karta przeznaczona jest dla jednej pracy, powinna być wypełniona czytelnie
Każda z prac powinna być trwale oznaczona metryczką umieszczoną na rewersie pracy
imię i nazwisko.......................................................................................
wiek.........................................................................................................
tytuł pracy (jeśli jest)..............................................................................
nazwa i adres placówki..........................................................................
imię i nazwisko opiekuna........................................................................
Organizator powoła Jury, które dokona oceny, biorąc pod uwagę, m. in.: walory artystyczne,
technikę i staranność wykonania.
Informacje o dalszym udziale w przeglądzie, nagrodach i zakwalifikowaniu do wystawy będzie
można uzyskać od 12 marca 2018 r. na stronie internetowej wck-wola.pl

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody, zaś autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę otrzymają dyplomy.
Wernisaż wystawy oraz wręczenie nagród odbędzie się 21 marca 2018 r., w środę o godz.17.00.
W Przeglądzie nie będą uczestniczyć prace:
•
przysłane po terminie
•
zwinięte w rulon
•
nie mające związku z tematem
•
uszkodzone w czasie transportu
•
bez karty uczestnictwa lub z kartą nieprawidłowo wypełnioną
•
bez metryczki

INFORMACJE DODATKOWE
Prace należy odebrać osobiście w naszej siedzibie do 30 kwietnia 2018 r.
Informujemy, że nie odsyłamy prac biorących udział w konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji i wykorzystania nagrodzonych prac,
podając przy tym imię i nazwisko autora. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu.
KONTAKT
Wolskie Centrum Kultury
ul. Działdowska 6, 01-184 Warszawa
tel. / faks (22) 632-31-91, 632-31-96, 631-69-89, www.wck-wola.pl
Agnieszka Saks a.saks@wck-wola.pl
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ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO 21. PSI
1. Kategoria konkursowa			
2. Imię i nazwisko oraz wiek autora

3. Pełna nazwa i adres instytucji patronującej lub osoby indywidualnej

tel.

			

faks			

e-mail

4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem postanowień zawartych w regulaminie.

(miejscowość i data)

		

		

(pieczątka instytucji patronującej)

............................................
(podpis osoby zgłaszającej)

