Конкурс для осіб з інвалідністю!
Оголошено прийом заявок на участь у Міжнародному конкурсі емблем на тему:
«Перетворення».
Мистецько-терапевтичний центр «Непротоптана Стежина» щорічно проводить цикл соціокультурних акцій за участю людей з інвалідністю. В акціях беруть участь колективи та учасники,
діти та дорослі з усіх куточків України, Польщі, Білорусі, інших країн. Цього року тематика циклу –
«Перетворення».
Щорічний цикл розпочинається з проведення першої та надзвичайно важливої акції –
Конкурсу емблем, де буде обрано емблему року, яка супроводжуватиме весь цикл акцій на тему
«Перетворення».
Основною метою Конкурсу емблем є розвиток художніх здібностей людей з особливими
потребами. Кульмінацією акції буде вибір емблеми, яка найбільше відповідає темі року (темі
«Перетворення») і яка стає емблемою року. Цей конкурс є міжнародним. Усі надіслані до участі у
конкурсі емблеми пізніше оформляються у виставку і експонуються протягом року на всіх акціях у
трьох країнах (Україна, Польща, Білорусь).
ЕМБЛЕМА – це графічний знак, лаконічний малюнок, що найповніше розкриває задану тему.
Емблема має бути чіткою і виразною, саме тому, як правило, виконується чорним по білому
або навпаки. Емблема повинна сприйматись як зблизька, так і на відстані.
ОБОВ’ЯЗКОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЕМБЛЕМИ:
1. Робота повинна бути виконана на тему «Перетворення».
2. Емблема повинна бути виконана чорними фарбами або фломастером на білому фоні (або
навпаки);
3. Емблема виконується в колі діаметром 15 см;
4. Робота повинна бути індивідуальною та оригінальною (не перемальованою);
5. У конкурсі емблеми можуть приймати участь лише роботи людей з інвалідністю;
6. На конкурс приймається не більше 3 емблем одного автора
7. Всі дані про автора емблеми (прізвище, ім’я, вік, організація) мають бути вказані на звороті
емблеми, а також вписані у заявку на участь (Додаток 1);
8. Заявка на участь заповнюється в друкованому варіанті;
9. Найкраща робота буде вибрана колегіально 16 жовтня 2019 р. та оголошена емблемою
цьогорічного циклу.
10. Вручення нагород відбудеться під час ювілейного XV Міжнародного Театрального
Фестивалю «Шлях» у 2020 році;
11. Творчі роботи разом з заявкою на участь (заявка повинна бути надіслана в електронному варіанті
на адресу stezhyna@gmail.com разом з фотокопією роботи) приймаються до
30 вересня 2018 року за адресою:
БО МТЦ “Непротоптана Стежина”, 79026 м. Львів, вул. Ак. Лазаренка 5, кв. 28,
з позначкою «На конкурс емблеми».
12. Право остаточної інтерпретації цього положення належить організаторам.
ЗАЯВКА
на участь у
Міжнародному конкурсі емблеми на тему «Перетворення».

Додаток 1

30 вересня 2018 р.
Інформація про організацію, що делегує учасників
Назва організації
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телефон
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* Інформація про автора (прізвище та ім’я, вік, організація) емблеми повинна бути також обов’язково
вказана на звороті емблеми!
Емблеми слід надіслати до 30 вересня 2019 р. за адресою:
БО МТЦ “Непротоптана Стежина”, 79026 м. Львів, вул. Ак. Лазаренка 5, кв. 28,
з позначкою – «На конкурс емблем»
Заявку на участь слід подати до 30 вересня 2019 р. в друкованому вигляді разом з емблемами та
надіслати в електронному вигляді на адресу stezhyna@gmail.com

