
Konkurs na najlepszą pracę IV Przeglądu Twórczości Studentów A Rt+

Cieszyn tętni sztuką 2018

1. ORGANIZATOR

1.1. Studenci i absolwenci Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego

1.2. Dziekan Wydziału Artystycznego

1.3. Samorząd Studencki

2. UCZESTNICY

2.1. Studenci Wydziału Artystycznego, którzy nadeślą pracę zgodną z tematem Konkursu w 
terminie określonym przez organizatorów.

3. KONKURS

3.1. Konkurs odbywa się w ramach Programu „Przegląd”, który jest jednym z punktów 
programowych działalności A Rt+.

3.2. Hasło przewodnie IV edycji - „Pomiędzy”, opatrzone tekstem w załączniku nr 1 do 
Regulaminu Konkursu.

4. ZGŁASZANIE PRAC 

4.1. W celu zgłoszenia się do Konkursu należy przesłać drogą elektroniczną na adres: 
artcieszyn@gmail.com (z dopiskiem KONKURS):

a) wypełnioną oraz podpisaną kartę zgłoszeniową (pobraną ze strony)

b) dokumentację fotograficzną prac w formie plików JPG; właściwości: szer. do 1024 pikseli, 
rozdzielczość 72 dpi, przestrzeń barw w RGB (w przypadku bardzo dużych plików należy 
skorzystać z portalu typu wetransfer.com)

4.2. Pliki należy podpisać wg następującego schematu: nazwisko_ imie_nr pracy

4.3. Autokomentarz zawarty w karcie zgłoszenia powinien być związany z hasłem przewodnim 
edycji.

4.5 W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy IV Przeglądu Twórczości 
Studentów A Rt+

mailto:artcieszyn@gmail.com


5. SELEKCJA PRAC ORAZ NAGRODA 

5.1. Wyboru prac dokona jury składające się z Organizatorów Przeglądu.

5.2. Jury wybierze autorkę/autora najlepszej pracy IV Przeglądu, który otrzyma nagrodę rzeczową 
o wartości 500 zł oraz możliwość zorganizowania wystawy indywidualnej w roku 2018/2019. 
Miejsce i czas ustala organizator.

5.3 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas otwarcia Przeglądu.

5.2. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

5.3. Lista osób zakwalifikowanych do Programu "Przegląd" zostanie ogłoszona na stronie 
internetowej organizatora oraz na profilu na Facebooku w okresie do dwóch tygodni od 
ostatecznego terminu nadesłania prac.

6. ZAKWALIFIKOWANE PRACE 

6.1. Po zakwalifikowaniu prac do Przeglądu artysta zobowiązany jest dostarczyć prace 
w wyznaczonym przez organizatorów terminie i miejscu.

6.2. Artysta może zasugerować miejsce wystawienia własnych prac, sposobu ich zawieszenia, 
oświetlenia itp., jeśli jest to uzasadniona i przemyślana koncepcja.

6.3. W przypadku niestandardowej ekspozycji lub formatu pracy autor zobowiązany jest do 
pomocy w jej montażu.

7. WYSTAWA

7.1. Wystawa pokonkursowa jest jednym z punktów programu IV Przeglądu Twórczości Studentów
A Rt+ 2018, który odbędzie się w dniach 11-17.06.2018 r.

7.2. W czasie trwania Przeglądu prace są pilnowane przez wolontariuszy, przy czym organizator 
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie czy kradzież prac.

7.3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania nadesłanych prac w celach 
promocyjnych.

7.4. Dokonując zgłoszenia uczestnik Przeglądu zapewnia, że jest wyłącznym autorem 
nadesłanych prac, a prawa autorskie do ww. pracy nie są w jakikolwiek sposób ograniczone oraz 
że autor przejmie odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu
naruszenia praw autorskich.

8. ODBIÓR PRAC

8.1. Autor zobowiązany jest do odebrania swoich prac w terminie i miejscu wyznaczonym przez 
organizatorów. Po tym terminie organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo prac. 

8.2. Koszty przesyłki drogą pocztową ponosi autor prac.




