
VI OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE MALARSTWA

 36 Konkurs Sochaczewski Laur

 „Pan Tadeusz- Świt poranka”

Nad Soplicowem słońce weszło, i już padło

Na strzechy, i przez szpary w stodołę się wkradło;

I po ciemnozielonym, świeżym, wonnym sianie,

Z którego młodzież sobie zrobiła posłanie,

Rozpływały się złote, migające pręgi

Z otworu czarnej strzechy, jak z warkocza wstęgi;

I słońce usta sennych promykiem poranka

Draźni, jak dziewczę kłosem budzące kochanka.
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„Dzień z Panem Tadeuszem - Świt poranka”

             
•  Kształtowanie wrażliwości i umiejętność zobrazowania scen, 
•  Poszukiwanie piękna w otaczającym świecie,  
•  Umożliwienie uczestnikom biennale zaprezentowania swojego talentu malarskiego i

wymiany poglądów, poprzez różnorodność spojrzenia na temat,
• Zachęcenie  do inspiracji w twórczości malarskiej opisami w epopei narodowej 

Adama  Mickiewicza pt.  „Pan Tadeusz”.
Temat jest otwarty i powinien być traktowany jako inspiracja do przedstawienia 

osobistych impresji.
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 Konkurs jest skierowany do młodzieży od 16 roku życia oraz osób dorosłych

 Warunkiem udziału w konkursie jest  dostarczenie prac zgodnie z formatem 
podanym w regulaminie oraz w ustalonym terminie

 Prace nie mogą być przedstawiane wcześniej na innych konkursach, wystawach

 Prace muszą być oryginalne, nie mogą być  kopiami innych dzieł

 Każdy uczestnik zgłasza max 2 prace

 Zgłoszenie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją regulaminu 
konkursu. 

 Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację w 
wydawnictwach drukowanych i elektronicznych (strony internetowe 
organizatorów).

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niezgodnych z 
formatem i techniką, niezwiązanych z tematyką lub sprzecznych z dobrymi 
obyczajami i naruszającymi ogólnie przyjęte wartości.
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 Malarstwo, format nie większy niż 100cm x80 cm 

 Prace powinny być opisane na odwrocie : imię i nazwisko, wiek, telefon i tytuł 
pracy oraz wymiary

 Prace należy dostarczać w opakowaniu ochronnym, za uszkodzenia podczas 
transportu organizator nie odpowiada

 Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru prac na wernisaż
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 Nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych upływa 
2 września 2019 r.  
Prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać na adres:

 Sochaczewskie Centrum Kultury  ul. Chopina 101, 96-500 Sochaczew

 Wernisaż i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 26 września 2019 
             w SCK ul. Chopina 101

Zasady przyznawania nagród 

 Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Jury.

 Laureaci o przyznaniu nagród zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem, 
zgodnie z danymi zamieszczonymi w metryczce.  Decyzje jury są ostateczne. 

 Wernisaż i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 26 września 2019 r. w 
Sochaczewskim Centrum Kultury ul. Chopina 101, w Galerii TRAKT.

 Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane podczas koncertu muzyki filmowej 
„Pan Tadeusz” Sochaczewskiej Orkiestry Kameralnej Camerata Mazovia w dniu 
29.09.2019 w Galerii ZeDeK SCK ul. 15 sierpnia 83 o godz. 19.00
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