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Fotografia udostêpniona przez Fundacjê Muzeum Przemys³u Naftowego 
i Gazowniczego im. Ignacego £ukasiewicza w Bóbrce



 

- pog³êbienie wiedzy uczestników na temat ¿ycia i wynalazku Ignacego 
  £ukasiewicza;
- pokazanie jak wielkim dokonaniem na owe czasy by³o wynalezienie lampy 
  naftowej i jak ten wynalazek wp³yn¹³ na ¿ycie ludzi;
- rozwijanie wra¿liwoœci estetycznej;
- umo¿liwienie prezentacji twórczoœci plastycznej szerszemu krêgowi  
  odbiorców. 
  

Konkurs przeznaczony jest dla osób od 10 roku ¿ycia:
- bior¹cych udzia³ indywidualnie
- reprezentuj¹cych  szko³y,  œwietlice,  placówki kultury, placówki   
   wychowawcze, placówki wychowania pozaszkolnego  itp.

Warunkiem udzia³u bêdzie stworzenie obrazu, który  przedstawi w³asn¹ 
interpretacjê plastyczn¹ . 

Jurorzy w szczególny sposób bêd¹ zwracaæ uwagê na zgodnoœæ z tematem, 
interesuj¹ce, ciekawe kompozycje, starannoœæ wykonania oraz ogólne 
wra¿enie artystyczne. 

Uczestnicy startuj¹ w trzech kategoriach wiekowych:

- format prac: 

- pod³o¿e prac: 

- technika: 

- ka¿dy uczestnik mo¿e zg³osiæ 

Cele konkursu:

Uczestnicy konkursu: 

Warunki udzia³u:

10-13 lat, 14-16 lat, 17-20 lat, 21 lat i powy¿ej,

A3  - prosimy nie rolowaæ prac,

sztywny karton, tektura, p³ótno,

malarstwo (akwarela, tempera, olej, akryl),

tylko jedn¹ pracê,

- na odwrocie ka¿dej pracy nale¿y do³¹czyæ czyteln¹ metryczkê zawieraj¹c¹:  
imiê i nazwisko, wiek autora, tytu³ pracy , 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. 

Nagrodzone obrazy zostan¹ zaprezentowane podczas wernisa¿u,                     
a reprodukcje prac w  “Galerii na p³ocie”.

Wystawa bêdzie równie¿ udostêpniana  placówkom
 edukacyjno- kulturalnym 

Nagrody:

W ka¿dej kategorii wiekowej zostanie przyznane I, II, III miejsce. 
Laureaci wszystkich miejsc otrzymaj¹ dyplomy i nagrody rzeczowe.
Lista Laureatów i godzina wrêczenia nagród zostanie zamieszczona w dniu 

 na naszej stronie internetowej www.wck-wawer.pl 
 
Wernisa¿ oraz Gala wrêczenia nagród odbêdzie siê w dniu           
(sobota) w Filii Zastów WCK w Warszawie, przy ulicy Lucerny 13

Jury zastrzega sobie prawo do innego podzia³u miejsc i nagród.

Udzia³ w konkursie jest równoczeœnie zgod¹ na filmowanie, fotografowanie, 
bezp³atn¹ publikacjê, upublicznianie wizerunku na stronach internetowych, 
gazetach itp. promuj¹cych dzia³alnoœæ kulturaln¹.  

Przes³anie pracy konkursowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 
regulaminu w ca³oœci. Wszystkie prace przechodz¹ na w³asnoœæ Organizatora.

Postanowienia jury s¹ ostateczne.

Sprawy nie ujête w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Prace prosimy sk³adaæ osobiœcie lub przes³aæ do dnia na adres:

 

07.11.2022r. 

Filia ZASTÓW WCK
ulica Lucerny 13

04-687 Warszawa

16.11.2022r.

26.11.2022r.
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