Regulamin konkursu na małą formę graficzną

MOJA MUZYKA
1. Organizatorem konkursu jest Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Litografów KURANT,
działające w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

2. Prace konkursowe będą rozpatrywane w dwóch kategoriach: studenci Instytutu Sztuki w Cieszynie
oraz licealiści szkół plastycznych (bez względu na wiek).

3. Celem konkursu jest: pogłębianie współpracy między artystami znajdującymi się na różnych
poziomach rozwoju artystycznego oraz wykonanie prac graficznych o wysokich walorach
artystycznych.

4. Temat konkursu: „Moja muzyka” powinien być pretekstem do zwrócenia uwagi na wpływ dźwięku
na odbierane przez człowieka bodźce. Ważne by prace były interpretacją własnych odczuć podczas
słuchania ulubionej muzyki, jak wpływa ona na nasze samopoczucie, jaka muzyka nas uspokoją,
która dodaje energii lub pomaga pozbyć się nagromadzonych złych emocji. Może to muzyka
na którą nie zwracamy uwagi a towarzyszy nam przez cały dzień…?

5. Efektem konkursu będzie wystawa prac konkursowych w Instytucie Sztuki (Galeria 36,6).
6. Prace zgłoszone do konkursu muszą być podpisane (na rewersie – imię, nazwisko autora, tytuł,
wymiar, rok powstania).

7. Prace należy dostarczyć osobiście do dnia: 22 grudnia 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego)
Uniwersytet Śląski w Cieszynie
Wydział Artystyczny
Ul. Bielska 62
43- 400 Cieszyn
Z dopiskiem „MOJA MUZUKA”

8. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić do konkursu jedną pracę (cykl będzie zaliczany jako jedna praca)
o wymiarach nieprzekraczających 13x18cm (wielkość matrycy), format papieru max. A4.

Prace muszą być wykonane w tradycyjnych technikach warsztatowych. Wyklucza się prace
wykonane w technice cyfrowej.

9. Uczestnicy zobowiązani są dodatkowo przesłać drogą elektroniczną kartę zgłoszenia
oraz reprodukcję pracy:
 PDF o rozdzielczości 300dpi; CMYK
 Plik PDF powinien zawierać nazwę wg. wzoru:
Nazwisko_Imię_tytuł pracy_rok
Na adres e-mail konkursu: konkursmojamuzyka@wp.pl

10. Organizator powoła jury, które dokona kwalifikacji prac na wystawę pokonkursową oraz podejmie
decyzje o przyznaniu nagród i wyróżnień.

11. Jury przyzna 1 nagrody i 2 wyróżnienia w każdej kategorii.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do innego niż przewidziany w niniejszym regulaminie podziału
nagród.

13. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość
pieniężną.

14. Wyniki konkursu i lista laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej:
http://instytutsztuki.us.edu.pl/.

15. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego otwarcia wystawy w dniu: 20 stycznia 2016 roku.
w Instytucie Sztuki (Galeria 36,6).

16. Prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej, w mediach społecznościowych a także
w katalogu wystawy.

17. Regulamin i karta zgłoszenia dostępna na: www.instytutsztuki.us.edu.pl
18. Przysłane prace przechodzą na własność organizatora.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania prac w celach popularyzatorskich
oraz prezentowania ich na wystawach w Polsce i za granicą.

20. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie
Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

21. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to
uzasadnione celem Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani.

22. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

