MIĘDZYNARODOWY NIEPRZETARTY SZLAK
OGŁASZA
Międzynarodowy Konkurs na Znak Graficzny Cyklu Imprez NS 2020/2021
”MARZENIA”
Międzynarodowy Nieprzetarty Szlak to całoroczny cykl działań artystycznych –
plastycznych,

muzycznych

i

teatralnych,

których

bohaterami

są

osoby

z

niepełnosprawnościami, a realizowany jest od 1989 roku. Konkurs na Znak Graficzny,
rozpisany wśród osób z niepełnosprawnościami jest pierwszym wydarzeniem w całorocznym
Cyklu Imprez MNS odbywających w Polsce, Ukrainie i Białorusi.
Całoroczny Cykl obejmuje:
- Konkurs na znak graficzny
- Spotkania z Piosenką (Muzyką i Tańcem)
- Konkursy plastyczne i fotograficzne
- Przeglądy teatralne
Imprezy NS, między innymi ze względu na swój poziom artystyczny i organizacyjny,
wpływają na postrzeganie osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie Polski, Ukrainy,
Białorusi i Europy. Każdorazowo imprezy są związane z określonym tematem. Do tematu
nawiązują prowadzone w przerwach zabawy, konkursy i wystrój sali, stroje uczestników czy
wreszcie piosenki. W roku 2020/2021 będziemy bawili się w konwencji „Marzenia” i dlatego
nasz znak graficzny również związany jest z tym tematem.

REGULAMIN KONKURSU
1. Znak ma nawiązywać do tematu Cyklu.
2. Znak ma być wykonany kolorem czarnym (tuszem, flamastrem…) na białym
sztywnym kole (brystol) o przekroju 15 centymetrów, bez jakichkolwiek
napisów.
3. Praca musi być indywidualna, oryginalna (nie przerysowywana).
4. W konkursie mogą brać udział prace artystów z niepełnosprawnościami.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do trzech prac.
6. Wszystkie prace muszą mieć na awersie imię, nazwisko i wiek autora oraz imię i
nazwisko opiekuna plastycznego.

7. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawach we Lwowie, Brześciu,
Lublinie...
8. Najlepsza praca zostanie przyjęta jako oficjalny Znak Graficzny
Międzynarodowego Nieprzetartego Szlaku 2020/2021, a dla jej autora
organizatorzy przewidują nagrody.
9. Wręczenie głównej nagrody za Znak Graficzny MNS ’2020/2021 odbędzie się
podczas Wielkiego Finału Międzynarodowego Przeglądu Teatralnego SANS w
Lublinie w maju 2021 roku.
10. Do przesłanych prac prosimy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia
Uczestnictwa w Międzynarodowym Nieprzetartym Szlaku’2020/2021
„Marzenia” wypełnioną czytelnie, drukowanymi literami.
11. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 stycznia 2021r.
12. Prace prosimy przesyłać na adres:
Centrum Nieprzetartego Szlaku, Nowy Świat 34c, 20-418 Lublin,
z dopiskiem ZNAK GRAFICZNY.
13. Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatorów.
14. Dodatkowe informacje można uzyskać:
Koordynator Nieprzetartego Szlaku – Michał Stanowski tel.: 603-306-687

KOORDYNATOR NS
Michał Stanowski

Lublin, grudzień 2020 r.

