
XIV WOJEWÓDZKI  KONKURS  PLASTYCZNY 2020 „Jak wygląda muzyka” 

pod honorowym patronatem Burmistrza Łasku.                                                    

ORGANIZATOR - Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku.                                                                              

CELE: Kształtowanie wrażliwości człowieka, wyzwalanie radości tworzenia, populary-

zacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczości 

artystycznej osób niepełnosprawnych, rozwijanie wyobraźni, wyzwolenie aktywności 

twórczej, poszukiwanie nowych form wyrazu artystycznego.                                                                                                                 

PRACE KONKURSOWE                                                                                      

Kategorie i Techniki :                                                                                                                                     

malarstwo: akwarele, olej, plakatówka itp.; format prac dowolny.                                                         

rysunek: ołówek, węgiel, piórko, mazak itp.; format prac dowolny.                                                       

grafika: monotypia, linoryt, grafika komputerowa itp.; format prac dowolny                                                          

tkanina i aplikacja: haft wykonany różnymi technikami, gobeliny, makaty itp. format 

prac dowolny.                                                                                                                                                                                                                                                

WARUNKI KONKURSU                                                                                                             

1. do konkursu dopuszczone są prace indywidualne i zbiorowe dorosłych osób niepeł-

nosprawnych uczestników środowiskowych domów samopomocy                                                                      

2. każda placówka może zgłosić maksymalnie do 5 prac z każdej kategorii (tj. max.20 

prac)                                                                                                                           

3. prace na odwrocie należy opisać pismem drukowanym w następujący sposób:     

imię i nazwisko, wiek autora (autorów), adres placówki delegującej i telefon,             

adres e-mail                                                                                                                

4. prace wykonane na papierze nie muszą być trwale oprawione                                                                 

5. termin nadsyłania prac upływa  06.11.2020 r.                                                                                 

6. prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć na adres: Środowiskowy Dom   

Samopomocy, 98-100 Łask, ul. Lutomierska 10A.             

POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                                                        

Formuła tegorocznego konkursu będzie wyjątkowo różna od poprzednich. Nie organi-

zujemy wernisażu i uroczystego ogłoszenia wyników konkursu. Prace zostaną ocenione 

przez Jury. Ocena Jury jest ostateczna i nieodwołalna. Wyniki konkursu zostaną ogło-

szone po 01.12.2020 r. na stronach:                                                             

www.lask.pl                                                                                    

www.lask.naszsds.pl                                                                          

www.pomoc.lodzkie.eu                                                                                            

Laureaci zostaną nagrodzeni. Nagrody i dyplomy wysyłamy pocztą. Organizator nie za-

pewnia zwrotu nadesłanych prac. Istnieje możliwość  ich odbioru we własnym zakresie 

w terminie 04.01.2021- 31.03.2021r. Dodatkowych informacji udziela pod nr telefonu: 

667 448 508 pani Janina Owczarek.                                                                         

Regulamin konkursu, oświadczenie autora o zgodzie na przetwarzanie danych osobo-

wych oraz klauzula informacyjna zamieszczone są do pobrania na stronie 

www.lask.naszsds.pl w zakładkach: dokumenty do pobrania lub aktualności. 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO                                                    

„JAK WYGLĄDA MUZYKA” 


