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REGULAMIN KONKURSU MALARSKIEGO „POŻEGNANIE” 
 

Celem konkursu jest przygotowanie prac malarskich inspirowanych ludowymi tradycjami 
i obrzędami pożegnań. 

 
 

1. Konkurs malarski „Pożegnanie" jest działaniem odbywającym się w ramach 
„VIII Międzynarodowego Festiwalu Folkloru – tradycja inspiruje. Ceremonie pożegnań”. Konkurs 
w twórczy sposób łączy sztukę ludową z malarstwem i plastyką. 

2. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze. Konkurs trwa 
od 8 maja do 31 sierpnia 2017 roku. 

3. Konkurs dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. 

4. Konkurs skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia.  

5. Tematem przewodnim konkursu jest autorska interpretacja pożegnania, które nie oznacza jedynie 
pożegnania ze zmarłym, ale jest nierozerwalną częścią ludzkiego istnienia i współistnienia. 
Pożegnanie to cała paleta emocji, uczuć i gestów, towarzysząca takim etapom życia i kolejom losu, 
jak opuszczenie domu rodzinnego, wejście w dorosłość, rozstanie zakochanych, wyjazd na 
emigrację, rozłąka etc.  

6. Format prac malarskich: minimum A3, technika wykonania: akryl, olej, akwarele (forma 
wystawiennicza). 

7. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu dwie prace. 

8. Prace należy opisać na odwrocie: imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu. 

9. Termin składania prac: do 31.08.2017. Prace można składać osobiście w sekretariacie Miejskiego 
Domu Kultury „Muflon” od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00 lub pocztą na adres: Miejski 
Dom Kultury „Muflon” ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra (organizator nie odpowiada 
za uszkodzenie prac podczas  wysyłki). 

10. Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac konkursowych i przyzna nagrody oraz 
wyróżnienia. 

11. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom nastąpi w dniu uroczystego otwarcia wystawy 
pokonkursowej tj. 18.10.2017 r.  

12. Lista laureatów konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej www.muflon.sobieszow.pl. 

13. Zwycięskie prace będą eksponowane w budynku Miejskiego Domu Kultury „Muflon”. 

14. Do osób, które osobiście nie będą mogły stawić się w tym dniu, nagrody zostaną wysłane pocztą. 

15. Prace malarskie zostaną oddane autorom w styczniu 2018. 


