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Regulamin
2. Ogólnopolskiego Biennale Wklęsłodruku, Łomża 2017
pod hasłem: KOLORY UCZUĆ
Organizator:
Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży
Współorganizator:
Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
Galeria Sztuki Współczesnej Muzeum Północno - Mazowieckiego w Łomży
Urząd Miasta w Łomży
Uczestnicy:
Uczniowie szkół plastycznych z całej Polski.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
I kategoria: I i II klasa LP oraz I, II, III OSSP
II kategoria: III i IV klasa LP oraz IV, V, VI OSSP
Terminy:
Prosimy o nadsyłanie prac do dnia 26 maja 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego)
z dopiskiem „Biennale Wklęsłodruku” na adres:
Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1
18-400 Łomża
Do prac należy dołączyć listę zbiorczą prac z opisem:
imię i nazwisko autora, szkoła i klasa, kategoria, tytuł i format pracy, opiekun artystyczny.
Tę samą listę proszę przesłać na adres mailowy: katarzyna.swoinska@gmail.com lub dołączyć nagraną na płycie CD.
Niezależna Komisja powołana przez Centrum Edukacji Artystycznej dokona oceny prac i wyłoni laureatów w terminie
określonym przez organizatora.
Wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach /listownie lub mailowo/ w czerwcu 2017 roku.
Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród odbędzie się jesienią 2017 roku w Galerii Sztuki Współczesnej
Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży, ul. Długa 13.
Warunki uczestnictwa:
Każdy uczestnik może nadesłać nieograniczoną liczbę prac powstałych w ostatnich dwóch latach i nienagradzanych w innych
konkursach. Maksymalny format pracy to 100 x 70 cm. Prace powinny być podpisane, nieoprawione z dołączoną na odwrocie
metryczką (wypełnioną pismem drukowanym i opatrzoną podpisem autora) / wg dołączonego wzoru.
Brak wypełnionej i podpisanej metryczki/oświadczenia wyklucza pracę z udziału w konkursie. Każdy uczestnik konkursu
podpisuje deklarację dotyczącą praw autorskich. Nadesłanie prac wiąże się z akceptacją warunków regulaminu.

Nagrody:
Organizator przewiduje następujące nagrody: I, II, III nagrodę w każdej kategorii.
Dopuszcza się przyznanie dodatkowych nagród sponsorskich.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
Prace nagrodzone i zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej pozostają do dyspozycji organizatora w celach promujących
Biennale. Pozostałe odsyłane będą na koszt uczestnika. Prace nieodebrane w terminie przez autora będą traktowane jako prace porzucone i pozostawione do dyspozycji organizatora. Laureaci wystawy pokonkursowej otrzymają dyplomy oraz katalog.
Szczegółowych informacji o konkursie udziela opiekun konkursu Katarzyna Swoińska,
tel: 500 016 672, e-mail: katarzyna.swoinska@gmail.com
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2.
Karta zgłoszenia

uczestnika 2. Ogólnopolskiego Biennale Wklęsłodruku, Łomża 2017
[wypełnić drukowanymi literami]
imię i nazwisko autora:

OSSP / Liceum Plastyczne (niepotrzebne skreślić)

klasa:
kategoria:

I / II (niepotrzebne skreślić)

tytuł pracy:

format*:
technika:

nazwa i adres szkoły:

e-mail szkoły:
opiekun artystyczny:
* podajemy rozmiar odbitki bez marginesów

Oświadczenia

Akceptuję warunki regulaminu oraz wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska w związku
z udziałem w II Ogólnopolskim Biennale Wklęsłodruku oraz na bezpłatne reprodukowanie i powielanie mojej pracy w związku
z udziałem w konkursie organizowanym przez Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży.
miejscowość, data, czytelny podpis autora

Akceptuję warunki regulaminu oraz wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska mojego
syna/córki:………………………………………………………………………………………………………w związku z udziałem
w II Ogólnopolskim Biennale Wklęsłodruku oraz na bezpłatne reprodukowanie i powielanie mojej pracy w związku z udziałem w
konkursie organizowanym przez Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży.
miejscowość, data, czytelny podpis rodzica/opiekuna (dla uczestnika niepełnoletniego)

W przypadku otrzymania nagrody, wyróżnienia lub kwalifikacji mojej pracy do wystawy pokonkursowej wyrażam zgodę na
włączenie jej do Archiwum Biennale oraz wykorzystywanie jej w celach promujących konkurs.
miejscowość, data, czytelny podpis autora

Jestem uczniem klasy…………………………… LP / OSSP /niepotrzebne skreślić/ w roku szkolnym 2016/2017.
miejscowość, data, czytelny podpis autora

