Regulamin III Ogólnopolskiego Festiwalu Obrazu
organizowanego przez Technikum nr 15
im. Marii Skłodowskiej–Curie we Wrocławiu

pt. JESTEM WOLNY
I. Warunki konkursu
1. Organizatorem III Ogólnopolskiego Festiwalu Obrazu jest Technikum nr 15
im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu.
2. Celem części konkursowej Festiwalu jest porównanie osiągnięć, podniesienie
jakości pracy artystycznej oraz uhonorowanie twórców najlepiej posługujących
się sztuką filmu, fotografii, ilustracji, malarstwa, grafiki itp.
3. III Ogólnopolski Festiwal Obrazu jest skierowany do twórców różnych dziedzin
sztuki obrazu, uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
4. Autorem pracy może być zespół kilku osób występujący pod jedną nazwą
twórczą.

II. Sposób zgłaszania prac
1. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac w ramach
każdej kategorii objętej konkursem.
2. Każda praca powinna oddawać ducha hasła przewodniego każdorazowej edycji
Festiwalu. W roku 2018 jest nim „Jestem wolny”.
3. Kategorie Festiwalu: malarstwo, fotografia, plakat, grafika, film (również
animowany)
4. Każda praca powinna spełniać wymogi dla profesjonalnego procesu
wystawienniczego.
5. Na konkurs są przyjmowane prace powstałe w latach 2016–2018.
6. Prace należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie 11 listopada 2018 roku.
Do pracy należy dołączyć wypełnioną i wydrukowaną kartę zgłoszenia oraz opis
pracy (maksymalnie 500 znaków). Minimalny format prac drukowanych to
20x30 cm.
7. Organizator poinformuje zgłaszającego drogą e-maila zwrotnego o przyjęciu
zgłoszenia. Zgłoszenie niepełne lub błędnie wypełnione nie zostanie
zaakceptowane.
8. Nadsyłane prace nie podlegają zwrotowi.
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9. Prace powinny być zapakowane w sposób zapewniający bezpieczny transport –
przesyłki zniszczone nie będą wystawione. Organizatorzy nie odpowiadają za
uszkodzenia prac w trakcie transportu.
10. Koszty przesyłek i inne nieprzewidziane opłaty ponosi nadsyłający.
11. Prace dostarczone po terminie do siedziby Organizatora mogą wziąć udział
w Festiwalu jako prace pozakonkursowe.

III. Komisja konkursowa
1. Jury co roku składa się z osób profesjonalnie zajmujących się projektowaniem,
poligrafią, typografią, malarstwem, ilustracją i fotografią. Na posiedzeniu Jury
ze swego grona wybierze przewodniczącego Jury. Jurorzy nie będą głosować na
prace, z którymi mieli jakikolwiek profesjonalny kontakt.
2. Komisja konkursowa na podstawie nadesłanych reprodukcji dokona wyboru
obrazów na wystawę, który będzie jednoznaczny z nominowaniem autorów
tych obrazów do Nagrody.
3. Ogłoszenie listy autorów nominowanych do Nagrody i zaproszonych do
udziału w wystawie konkursowej nastąpi na stronie internetowej
www.t15.wroclaw.pl
4. Wybór laureatów Nagród zostanie ogłoszony na stronie internetowej.
Wręczenie Nagród nastąpi podczas oficjalnego otwarcia wystawy w galerii
wybranej przez Organizatora.
5. W konkursie zostanie przyznana jedna Nagroda w każdej kategorii oraz
wyróżnienia honorowe w postaci udziału w wystawie konkursowej.
Organizator dopuszcza możliwość przyznania wyróżnień i nagród
dodatkowych.
6. Jurorzy mogą zdecydować również o nieprzyznaniu nagród w tych kategoriach,
w których ich zdaniem nie było prac godnych wyróżnienia.
7. Od werdyktu komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

IV. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem
niniejszego regulaminu i wszystkich decyzji komisji konkursowej oraz
Organizatora. Naruszenie postanowień regulaminu może prowadzić do
wykluczenia z udziału w konkursie.
2. Prace wymienione w zgłoszeniu konkursowym muszą stanowić dzieło
autorskie Zgłaszającego i nie mogą posiadać wad prawnych. Zgłaszający
potwierdza (w formularzu zgłoszenia), że jest świadom odpowiedzialności
przewidzianej przez prawo autorskie, prawa pokrewne i Kodeks Cywilny
w przypadku podania informacji niezgodnej z prawdą.
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3. Uczestnicy wystawy przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe
oraz prawa pokrewne w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu,
organizacji wystawy konkursowej oraz informowania o konkursie i wystawie
w materiałach własnych Organizatora oraz Technikum nr 15 we Wrocławiu,
a także w innych środkach przekazu, w szczególności rozporządzania nimi
i korzystania z nich na następujących polach eksploatacji: digitalizacja,
wprowadzenie do pamięci komputera, sporządzenie wydruku komputerowego,
zwielokrotnienie przez druk, nagranie na nośniku pamięci, wprowadzenie do
obrotu, upublicznienie w Internecie (na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych – Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz.
631 ze zm.).
4. Wszystkie nagrodzone prace zostaną włączone do zbiorów Galerii Technikum
nr 15 we Wrocławiu lub innych instytucji kulturalnych miasta Wrocławia
współpracujących z Organizatorami.
5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.
6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.t15.wroclaw.pl

V. Kontakt z organizatorem:
Anna Jankowska, tel. 664099109, e-mail: a.jankowska@t15.wroclaw.pl
Jakub Kamiński, tel. 508733530, e-mail: j.kaminski@t15.wroclaw.pl
Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Skwierzyńska 1-7
53-521 Wrocław
tel. 71 7986901
fax. 71 7984401
e-mail: sekretariat@t15.wroclaw.pl
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