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Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 

Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem Konkursu Plastycznego „LABORATORIUM LEMA”  jest Lidzbarski Dom
Kultury.

2. Konkurs skierowany jest  do :  młodzieży/  15-20 lat  szkół ponadpodstawowych oraz osób
dorosłych – uczestników  zajęć plastycznych w Placówkach Kultury,  mieszkańców Warmii
i Mazur.

3. Konkurs Plastyczny„LABORATORIUM LEMA” powstał  z  okazji  ogłoszenia roku 2021
ROKIEM  STANISŁAWA LEMA,  wybitnego  pisarza  science  fiction  i  jest  propozycją
kreatywnego spożytkowania wolnych chwil  i  odnalezienia  w sobie  drogi  do przyszłości
zgodnie z myślą mistrza S. Lema: ,,marzenia zawsze zwyciężają rzeczywistość,  gdy im na
to pozwolić.''

Zasady Konkursu

4. Konkurs  Plastyczny  „LABORATORIUM  LEMA”  dotyczy  wszelkich  eksperymentalnych
form plastycznych  zawartych  w  :  malarstwie,  kolażu,  fotografii,  grafice  komputerowej,
formach przestrzennych.

5. Jeden uczestnik ma prawo nadesłać maksymalnie dwie prace w dowolnej technice określonej
w punkcie 4.  Praca powinna być sygnowana z tyłu oraz przygotowana do zawieszenia.
Prace  fotograficzne  oraz  graficzne  minimalnie  w  formacie  A4  lub  większe  oprawi
organizator konkursu. Prace przestrzenne powinny być odpowiednio zabezpieczone.

6. Organizator  konkursu  nie  odsyła  prac,  można  je  odebrać  osobiście.  Prace  nagrodzone
przechodzą na własność organizatora konkursu.

7. Prace należy nadsyłać wraz z prawidłowo wypełnioną kartą zgłoszeń na adres: Lidzbarski
Dom Kultury ul. Słowackiego 4, 11-100 Lidzbark Warmiński, w terminie od 1 marca  do 1
czerwca 2021 roku. Kartę zgłoszeń należy pobrać ze strony : www.lidzbarskidomkultury.pl 

8. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która do 20 lipca 2021 roku  podejmie decyzję
w sprawie wyłonienia Laureatów.

9. W skład komisji wchodzą:

        GOŚĆ SPECJALNY : GRZEGORZ MARZEWSKI –  artysta grafik,  ilustrator  książek, autor 
plakatu konkursowego   https://www.artstation.com/grzegorzmarzewski
        KLAUDIA DANILEWICZ – artysta grafik 
        AGNIESZKA MISZCZAK – plastyk
        ALICJA ANDRZEJEWSKA – instruktor teatralny, filozof.

10. Koordynatorem  Konkursu  jest  Agnieszka  Miszczak  –  instruktor  plastyki  /
plastykldk@gmail.com , która udziela wszelkich  niezbędnych informacji.

 

https://www.artstation.com/grzegorzmarzewski
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lidzbarskidomkultury.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR32Urls5Ns5Up9Wdb8Wl7FNdKv_4jtQ4Xe9mpAvPy6PsLfN0oDvLawF8hk&h=AT2J34_wmR6Y3VdnrsvyjIacF0TnF_2y3piipfHYvoBX2Z8nkcLQ6CybjeZ8hPbMf_Rtk4fQQ7uWn469x16BNC8vCZemW_u2x1t1ruVySYNUH4FiJzd4Qrnyg9dz46NSP1KkrA


Nagrody

11. Prace  zostaną  rozpatrzone w  dwóch  kategoriach  wiekowych: 15 – 20 lat  oraz  21  i więcej.
W każdej z kategorii przyznane zostaną trzy miejsca oraz dwa wyróżnienie
       
12. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Dwa pierwsze miejsca dodatkowo zostaną nagrodzone 
grafikami artystów: Grzegorza Marzewskiego oraz Klaudii Danilewicz.

13.  Werdykt,  wraz  z  nagrodzonymi  pracami,  zostanie  ogłoszony  na  początku  sierpnia  na  FB
Lidzbarskiego Domu Kultury.  Laureat otrzyma powiadomienie na skrzynkę e-mail.  Przekazanie
nagrody odbędzie się zgodnie z zaleceniami Sanepidu, nagrane oraz umieszczone FB i oficjalnej
stronie Lidzbarskiego Domu Kultury. Przewidziana jest również wystawa pokonkursowa w Galerii
Lidzbarskiego Domu Kultur.


