XI KONKURS PLASTYCZNY 2017 - DOM MOICH MARZEŃ
POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA ŁASKU
ORGANIZATOR:

CELE: rozwijanie wyobraźni, wyzwolenie aktywności twórczej, popularyzacja szeroko rozumianej
idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych,
poszukiwanie nowych form wyrazu artystycznego.
KATEGORIE:

1. malarstwo, 2. rysunek, 3. tkanina i aplikacja, 4. kategoria mieszana

TECHNIKI:
1. malarstwo: akwarela, olej, plakatówka itp.; format prac nie większy niż A3
2. rysunek: ołówek, węgiel, piórko, kredka itp.; format prac nie większy niż A3
3. tkanina i aplikacja: haft wykonany różnymi technikami, gobeliny i makaty itp. format prac nie
większy niż A3
4. kategoria mieszana: wycinanka, wydzieranka, kolaż itp. format prac nie większy niż A3
WARUNKI KONKURSU:
- do konkursu dopuszczone są prace indywidualne i zbiorowe dorosłych osób niepełnosprawnych
- każda placówka może zgłosić maksymalnie po 3 prace z każdej kategorii ( tj.12 prac)
- prace na odwrocie należy opisać pismem drukowanym w następujący sposób:
● imię i nazwisko, wiek autora ( autorów)
● adres placówki delegującej i telefon, adres e-mail
● oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
- prace wykonane na papierze nie muszą być trwale oprawione
- termin nadsyłania prac upływa 16.10.2017 roku
- prace konkursowe należy przesyłać lub dostarczyć na adres:
Środowiskowy Dom Samopomocy 98-100 Łask ul. Kościuszki 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Komisja konkursowa oceni nadesłane prace, przyznając nagrody i wyróżnienia. Ocena Jury jest
ostateczna i nieodwołalna. O terminie wystawy i wynikach konkursu osoby nagrodzone zostaną
poinformowane telefonicznie, a wyniki konkursu zamieszczone będą na stronach internetowych:
www.lask.pl oraz www.lask.naszsds.pl Organizator nie zapewnia zwrotu nadesłanych prac,
istnieje możliwość ich odbioru we własnym zakresie w terminie od 04 grudnia 2017 r. do 02.marca
2018 r. (z wyjątkiem prac eksponowanych po konkursie w PCPR i MGOPS w Łasku). Dodatkowych
informacji udziela pod numerem telefonu: 43 675 3637 pani Janina Owczarek – terapeuta pracowni
plastycznej. Informacje o konkursie i oświadczenie autora zamieszczone są do pobrania na stronie
www.lask.naszsds.pl w zakładce dokumenty do pobrania.

