Epokowe lato – kwalifikacje do projektu
Spotkanie z kulturą, sztuką, modą i obyczajami minionych epok. Warsztaty w warszawskich
instytucjach kultury, rozmowy z pasjonatami i ekspertami sztuki oraz nocne podchody w parku
w Arkadii – to tylko niektóre wydarzenia, w których wezmą udział uczestnicy „Epokowego
lata”. W ciągu sześciu dni odbędą nie tylko podróż w czasie, lecz także stworzą książkę pełną
ciekawostek o dawnych epokach.
Kto się może zgłosić?
Projekt „Epokowe lato” przeznaczony jest dla wychowanków pieczy zastępczej (instytucjonalnej
i rodzinnej) w wieku 15–18 lat.
Jak się zgłosić?
1. Nakręć krótki filmik (może być komórką), w którym wypowiedź na temat:
Podróże w czasie są możliwe. W związku z tym planujesz spędzenie wakacji w XIX
wieku. Na wyprawę chcesz zabrać kogoś znajomego. Nagraj krótki filmik, który
będzie zachętą do odbycia tej podróży (do którego miasta się udacie, co tam
zobaczycie, kogo spotkacie).
2. Maksymalny czas trwania filmiku to jedna minuta.
3. Do 17 maja 2017 za pośrednictwem platformy WeTransfer (www.wetransfer.com) wyślij
filmik na adres konkurs@naszdom.org.pl. Do filmiku załącz formularz zgłoszeniowy oraz
podpisaną zgodę na uczestnictwo w projekcie. Jeśli masz mniej niż 18 lat, zgodę musi
podpisać opiekun prawny.
4. Przed wysłaniem filmiku zapoznaj się z regulaminem.
5. Pytania prosimy kierować do Marioli Popiołek tel. 531 018 155.
Kto zostanie zakwalifikowany? Kiedy się o tym dowiemy?
Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja wybierze dziesięć najbardziej oryginalnych
i najciekawszych odpowiedzi i zaprosi jej autorów na tygodniowe spotkanie ze sztuką
w Warszawie, Nieborowie i Otwocku Wielkim.
Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Epokowe lato” zostanie opublikowana na stronie
www.towarzystwonaszdom.pl do dnia 9 czerwca 2017.
Kiedy wyjazd do Warszawy? Na czyj koszt?
Projekt „Epokowe lato” będzie realizowany w dniach 17–23 lipca 2017 roku. Koszty związane
z przyjazdem do Warszawy i powrotem do miejsca zamieszkania pokrywają uczestnicy.
Pozostałe koszty pokrywa organizator (noclegi, wyżywienie, transport, wstępy, ubezpieczenie
NNW).
Co będziemy robić w Warszawie?
Pobyt w Warszawie będzie okazją do rozwinięcia zainteresowań związanych z kulturą i sztuką
minionych epok. W tym celu odwiedzimy m.in. w Muzeum Narodowe w Warszawie, Pałac
w Nieborowie i pałac w Otwocku Wielkim. Podczas spotkań i warsztatów będziemy zbierać
informacje i ciekawostki o dawnych czasach, a następnie zaprojektujemy książkę w której
zostaną one opublikowane.
Organizatorzy
Towarzystwo Nasz Dom, Muzeum Narodowe w Warszawie

