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PRZEGLĄD PRAC  ARTYSTÓW NIEPROFESJONALNYCH 2019 
 
 
Przegląd jest otwartą formą prezentacji  twórczości osób dorosłych działających 
w amatorskich placówkach kulturalno-oświatowych zrzeszonych na terenie 
województwa zachodniopomorskiego. 
 
Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest wykonanie przez jednego autora 
i zgłoszenie do 3 prac autorskich  w technikach: malarstwo, rysunek, grafika, 
rzeźba, rękodzieło,  wykonanych w dowolnej technice, nie prezentowanych 
na dotychczasowych edycjach przeglądu. 
 
Przegląd jest konkursem. 
 
Prace oceniane będą w trzech kategoriach: 
- malarstwo, grafika, rysunek 
- rzeźba,   
- rękodzieło (z wyłączeniem wykonania haftem wzorów drukowanych) 
 
Kryteria ocen 
- poziom i estetyka prac, 
- technika, 
- oryginalność, 
- ogólny wyraz artystyczny 
  
Organizatorzy przeglądów powiatowych kwalifikują ocenione komisyjnie prace 
do wystaw powiatowych wg. ustalonych  terminów. 
 
W przeglądzie wykluczona jest fotografia i jej odmiany. 
 
Prace nagrodzone i wyróżnione na wystawach powiatowych organizatorzy przesyłają 
na przegląd wojewódzki w terminie do dnia 29.08.2019 r. na adres: Zamek Książąt 
Pomorskich ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, Dział Edukacji Artystycznej 
 
Prace winny być opatrzone metryczkami, listą zbiorczą oraz protokołem z przeglądu 
powiatowego. 
Etap  wojewódzki zakończy się wystawą z udziałem prac nagrodzonych, 
wyróżnionych oraz zakwalifikowanych przez profesjonalne jury, na przeglądach 
powiatowych i miejskim Szczecin. 
 
Wykonawca zakwalifikowany do przeglądu wojewódzkiego jest zobowiązany 
do udziału w tym przeglądzie. W przypadku rezygnacji z występu, na jego miejsce 
awansuje wytypowany przez organizatora wykonawca z tytułem wyróżnienia, który 
jednocześnie przejmuje tytuł laureata przeglądu. 
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Laureaci otrzymują statuetki i dyplomy. 
 
Spośród  laureatów przeglądu wojewódzkiego zostanie wybrana najlepsza praca 
(bez względu na kategorie) w konkursie  „TALENT ROKU”,  i nagrodzona kwotą 
pieniężną w wysokości 500 PLN. 
 
Werdykt jury jest niepodważalny i ostateczny. 
 
Jury zastrzega sobie prawo podziału nagród i wyróżnień. 

Wystawa wojewódzka z wręczeniem laureatom nagród i dyplomów odbędzie się 
7.09.2019 r. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. 
 
 
Terminy wystaw: 
 

Wystawy powiatowe  - wg terminarza ARA 
 
Przegląd miejski Szczecin – 7.06.2019 r. - Zamek Książąt Pomorskich w 
Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 70540 Szczecin 
  
Przegląd wojewódzki - 7.09.2019 r. – Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie,  
ul. Korsarzy 34, 70540 Szczecin 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany  terminu i miejsca przeglądu 
wojewódzkiego. 
 


