
REGULAMIN                                                                      

Młodzieżowego Konkursu „Szkice  Kominiarza”  w  ramach  projektu  „Bliżej  siebie.  Trzy 
kultury,  jedna  Europa  −  współpraca  instytucji  kultury,  organizacji  pozarządowych  i 
animatorów”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej  Polska  −  Białoruś  −  Ukraina  2007−2013  ze  środków  Europejskiego 
Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Cele Konkursu:

- poszukiwanie i wyłonienie uzdolnionych dzieci i młodzieży;
- nadanie uczestnikom możliwości zanurzenia się  w atmosferze Miasta,  jego życia we

wnętrznego widzianego nie od fasady;
- możliwość  zaprezentowania swojej wizji „wewnętrznego podwórka”  Miasta,  ukazania 

jego kolorytu i przez to stworzenia dobrosąsiedzkiej gościnnej atmosfery;
- możliwośc podzielenia się problemami „życia wewnętrznego” swojego Miasta i zwróce

nia na nich uwagi społeczności;
- wymiana wizji twórczych,  inspiracji,  sposobów patrzenia na środki artystyczne i misję 

sztuki.

Warunki przeprowadzenia Konkursu

Konkurs fotografii
Do Konkursu zgłaszane są zdjęcia w formacie nie mniejszym niż А4 i nie większym niż А2. 

Temat prac konkursowych: „Szkice Kominiarza”.
Wiek uczestników: od 15 do 30 lat. Podział na kategorie wiekowe nie jest przewidziany.
Jury Konkursu ogłasza zwycięzców w następujących nominacjach:  Nagroda Główna, 

Laureaci I, II i III miejsca.

Konkurs rysunku
Do Konkursu zgłaszane są  rysunki wykonane w dowolnej technice (grafika,  malarstwo, 

malowanie na szkle  i in.)  w formacie nie mniejszym niż А4  i nie większym niż  А2.  Temat prac 
konkursowych: „Szkice Kominiarza”.

Wiek uczestników:  od 7  do 26  lat.  Kategorie wiekowe:  osoby w wieku 7–13 lat,  osoby w 
wieku 14–17 lat, osoby w wieku 18–26 lat.

Jury Konkursu ogłasza zwycięzców w następujących nominacjach: Nagroda Główna (jedna 
dla wszystkich kategorii wiekowych uczestników), Laureaci I, II i III miejsca (dla każdej kategorii 
wiekowej uczestników).

Instytucja organizująca konkurs

Lwówski Miejski Pałac Kultury im. Hnata Chotkewycza
Ukraina, Lwów 79019, ul. Kuszewycza 1, tel.: +38 032 252 28 25, +38 032 252 27 45.
Dyrektor MPK im. Hnata Chotkewycza – Ihor Martynenko.
Koordynator – Lidia Makowska, tel.: +38 093 8966793, +38 032 252 27 45.
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Harmonogram przeprowadzenia Konkursu

Etap   1 (  przygotowawczy  )  
01.01.2013−31.01.2012 – ogłoszenie Konkursu.
01.02.2013–10.05.2013 – zespoły artystyczne instytucji kultury przygotowują uczestników, 

pomagają w opracowaniu koncepcji wykonania prac konkursowych, uczestnicy przygotowują prace 
konkursowe.

Etap     2 (  przegl  ą  d     konkursowy  )  
13.05.2013−17.05.2013  –  przeprowadzenie eliminacji konkursowych przez poszczególne 

instytucje kultury.
20.05.2013−24.05.2013  –  przeprowadzenie miejskich eliminacji konkursowych wśród 

instytucji kultury.
30.05.2013−31.05.2013  –  przeprowadzenie  przeglądu  konkursowego  i  ostateczna  ocena 

prac  konkursowych. Prace  uczestników  Konkursu,  w  tym  prace  nagrodzone,  zostaną 
zaprezentowane w dniach 31.05.2013 − 17.06.2013 na wystawie, poświęconej Międzynarodowemu 
Dniu Dziecka (Lwów, ul. Kuszewicza 1).

Ogłoszenie i nagrodzenie zwycięzców odbędzie się podczas imprezy finałowej we Lwowie 
w lipcu−sierpniu 2013 r. w ramach „Planety Lwów”.
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