REGULAMIN KONKURSU
BIENNALE MAŁYCH FORM GRAFICZNYCH/2020
I. Idea: Ogrody wyobraźni
Wyobraźnia – jej niezgłębione tajemnice są bramami do światów, w których może
wydarzyć się wszystko, co jest piękne, dobre i uczciwe. Można spotkać mrówkę,
delfina czy statek UFO. Interpretacje płynące z szeroko pojmowanej natury oraz
kultury, każdy wizualizuje według własnych uczuć, doznań i doświadczeń. Grafika
współczesna pozwala na pozawerbalne porozumienie, na st worzenie
międzypokoleniowego forum dyskusyjnego. Tak zainspirowana wymiana myśli
dotyczy wszystkich sfer życia - nie tylko życia duchowego. Pozwala się w pełni
otworzyć na drugiego człowieka.
II. Cele Biennale:
1. Zainteresowanie młodzieży szkolnej działalnością artystyczną, poszerzanie ich
pola zainteresowań, rozwijanie często ukrytych lub nieuświadomionych
talentów, wyławianie i docenianie najlepszych.
2. Rozpowszechnianie różnych form grafiki artystycznej jako niezwykle istotnego
współczesnego medium – w szerokim tego słowa znaczeniu – od tworzywa
dzieła, przez nośnik informacji, po środek komunikacji między ludźmi.
III. Informacje:
1. Organizator: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Artystyczny, Instytut Sztuk
Wizualnych, Katedra Projektowo - Artystyczna, kierunek Grafika
2. Honorowy Patronat konkursu: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu
Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
3. Zasięg konkursu – ogólnopolski.
4. Grupa docelowa – młodzież od lat 14 – 20 lat (od VII klasy szkoły podstawowej
do V klasy szkoły średniej).
5. Prace graficzne – format papieru min 7x12 cm, max 20x28 cm
6. Liczba zgłaszanych prac - maksymalnie 3. Każda praca może mieć wyłącznie
jednego autora.
7. Technika – dowolna technika graficzna: grafika warsztatowa, grafika cyfrowa,
techniki mieszane, techniki eksperymentalne.
8. Nagrody - organizator przewiduje nagrody rzeczowe w postaci materiałów
plastycznych o równowartości:
a. I nagroda - 400 zł
b. II nagroda - 300 zł
c. III nagroda - 200 zł

9. Decyzje o przyznaniu nagród oraz zakwalifikowaniu prac do wystawy
pokonkursowej podejmuje Jury konkursu powołane przez organizatora.
10. Decyzje Jury konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
11. Nagrody zostaną wręczone podczas otwarcia wystawy pokonkursowej.
12. Skład Jury, ogłoszenie wyników oraz dokładny termin otwarcia i trwania
WYSTAWY POKONKURSOWEJ podane będą na stronie internetowej:
http://www.isw.uz.zgora.pl
13. Wystawa pokonkursowa odbędzie się w Instytucie Sztuk Wizualnych,
ul. Wiśniowa 10 w Zielonej Górze.
14. Warunki nadsyłania prac:
a. Prace powinny być nieoprawione, bez passe-partout, dobrze
zabezpieczone na czas pr zesyłki (organizator nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu pod
podany adres).
b. Zgłaszane prace muszą być opisane - na odwrocie przyklejona metryka
wg załączonego wzoru, uzupełniona drukowanymi literami.
c. Wypełniona i podpisana karta zgłoszenia powinna być dołączona do
przesyłki.
d. Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie
wizerunku uczestnika konkursu dla potrzeb Organizatora, a w przypadku
uczestników małoletnich, którzy ukończyli 13. rok życia i nie ukończyli 18.
roku życia podpisana zgoda opiekunów prawnych na uczestnictwo
w konkursie i przetwarzanie danych osobowych.
e. Podpisana zgoda na kopiowanie prac/pracy dowolną techniką,
publikację prac/pracy oraz ich kopii, wystawianie prac/pracy oraz ich
kopii, wykorzystanie w działalności Uniwersytetu Zielonogórskiego,
w tym w mediach reklamujących konkurs i wystawę, podpisanie
zobowiązania do zawarcia umowy o przeniesienie autorskich praw
majątkowych do prac. W przypadku uczestników małoletnich, którzy
ukończyli 13. rok życia i nie ukończyli 18. roku życia podpisana zgoda
opiekunów prawnych w powyższym zakresie.
15. Prace niespełniające wymagań określonych w Regulaminie, w szczególności
w pkt 14, nie biorą udziału w konkursie.
16. Nadesłane prace nie będą zwracane i przejdą na własność Organizatora.
17. Udział w konkursie jest bezpłatny.

18. Terminy:

a. nadsyłanie prac – do 02 listopada 2020 r. (decyduje data stempla
pocztowego) na adres: BIENNALE MAŁYCH FORM GRAFICZNYCH,
Instytut Sztuk Wizualnych /sekretariat, ul. Wiśniowa 10,
65 - 517 Zielona Góra
b. rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników do 9-go listopada 2020
c. otwarcie wystawy pokonkursowej - 20-go listopada 2020
d. czas trwania wystawy: 20.11.2020 do 18.12.2020

19. Wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne:
a. z akceptacją warunków regulaminu,
b. zgodą na kopiowanie prac/pracy dowolną techniką, publikację prac/
pracy oraz ich kopii, wystawianie prac/pracy oraz ich kopii,
wykorzystanie w działalności Uniwersytetu Zielonogórskiego, w tym
w mediach reklamujących konkurs i wystawę,
c. zgodą na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych
uczestników na potrzeby konkursu,
d. zobowiązaniem do zawarcia umowy o przeniesienie autorskich praw
majątkowych do prac.

20. Regulamin, karta zgłoszenia i metryki do naklejenia na zgłaszane grafiki do pobrania: http://www.wa.uz.zgora.pl i http://www.isw.uz.zgora.pl
21. Dodatkowe informacje: e-mail: k.dziuba@wa.uz.zgora.pl
kurator konkursu dr Katarzyna Dziuba

