REGULAMIN
10. KARPACKIEGO BIENNALE GRAFIKI
DZIECI I MŁODZIEŻY
ORGANIZATOR:
Centrum Kulturalne w Przemyślu
Vihorlatske Osvetove Muzeum w Humennom (Słowacja)
Egri Kulturalis Center w Egerze (Węgry)
Asociatia Initiativa Romania (Rumunia)
Transcarpathion museum of folk architecture and life Użhorod (Ukraina)
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z Węgier, Słowacji, Rumuni,
Ukrainy i Polski do udziału w organizowanym po raz 10. Międzynarodowym
Karpackim Biennale Dzieci i Młodzieży.
Każda edycja konkursu organizowana jest przez inne państwo,w tym roku do
udziału zapraszają Was organizatorzy z Ukrainy. Zadaniem uczestników jest
przedstawienie piękna swego regionu, tradycji, życia ludzi i ich pragnień.
Zwróćcie uwagę na to, że tak wiele nas łączy, a artystyczny przekaz jest
naszym wspólnym językiem.
CELE KONKURSU:
 popularyzacja grafiki jako dziedziny sztuki;
 przybliżenie dzieciom i młodzieży środków wyrazu oraz różnorodnych
technik grafiki warsztatowej;
 wymiana doświadczeń i umiejętności dzieci i młodzieży w zakresie
grafiki warsztatowej;
 rozwój twórczości dzieci i młodzieży z krajów Regionu Karpackiego.
TECHNIKI:
 tradycyjne techniki grafiki warsztatowej jak druk wklęsły, wypukły,
płaski,
np.drzeworyt,linoryt,gipsoryt,kalografia,papieroryt,miedzioryt,sucha
igła, akwaforta, akwatinta, mezzotinta, miekki werniks, litografia
monotypia oraz techniki łączone spośród wymienionych
 temat dowolny.
WARUNKI:
 preferowany format prac : 25 x 35 cm ,50 x 70 cm,70 x 100 cm.
TERMIN NADSYŁANIA PRAC:
 27.05.2019r. na adres:
Centrum Kulturalne
ul. Konarskiego 9
37-700 Przemyśl

.
WIEK UCZESTNIKÓW:
 I
6 - 8 lat;
 II
9 - 12 lat;
 III
13-15 lat;
 IV
16-19 lat.
Jeden uczestnik może wziąć udział z max 3 pracami.
Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej i podsumowanie Biennale
odbędzie się 5 października 2019 roku w Transcarpathion museum of folk
architecture and life Użhorod.
Każda praca powinna być zaopatrzona w następującą metryczkę:
NAZWISKO (surname) ..........................................................................
IMIĘ (name) ............................................................................................
WIEK (age) ..............................PŁEĆ (sex)..........................................
TYTUŁ PRACY (title of work )…………………………....................
..................................................................................................................
TECHNIKA GRAFICZNA (graphic technic) ........................................
ADRES (adress) ......................................................................................
SZKOŁA/INSTYTUCJA (school/institution) ........................................
ULICA (street) .......................................................................................
MIASTO (city) .......................................................................................
KOD (postcode) .....................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA (teacher`s name and surname)
.................................................................................................................
E-MAIL SZKOŁY LUB NAUCZYCIELA (scholl e-mail) ..................
TELEFON( phone ) ...............................................................................
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do własności i bezpłatnego
publikowania nadesłanych prac do celów promocyjnych. Udział w
Biennale jest jednocześnie zgodą do powyższych zastrzeżeń oraz
przetwarzania danych osobowych.
- Do każdej przesłanej pracy należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną.

Organizator:
Centrum Kulturalne
ul. St. Konarskiego 9
37-700 Przemyśl
tel. +48 16 678 20 09, 799 255 651
e-mail: artystyczny@ck.przemysl.pl

