OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE MALARSTWA I GRAFIKI PIĘKNE SZTUKI
organizowane w ramach obchodów 50-lecia Miejskiego Domu Kultury w Radomsku
1.Organizatorem Konkursu jest Miejski Dom Kultury w Radomsku.
Współorganizator – Miasto Radomsko.
2. Stawiamy na kreatywność i świadomy indywidualizm twórczy oraz ciekawe
postawy artystyczne. Poprzez Konkurs chcemy ułatwić promocję artystów uprawiających
dyscypliny tzw. sztuki piękne takie jak malarstwo i grafika.
3. Konkurs ma charakter otwarty. Do udziału w nim zapraszamy studentów I – go i
II – stopnia kierunków uczelni artystycznych, absolwentów tych uczelni oraz malarzy i
grafików nieposiadających dyplomu uczelni artystycznych, jednak legitymujących się
dorobkiem i aktywnością twórczą, zwanych Uczestnikami. Konkurs adresowany jest do osób
pełnoletnich.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu od 1 do 3 prac, których łączna powierzchnia
ekspozycji nie będzie przekraczać 2 m².
5.Prace nadesłane na Konkurs nie mogą być nigdzie wcześniej prezentowane oraz nagradzane
na innych konkursach.
6. Uczestnicy Konkursu pokrywają opłatę akredytacyjną w wysokości 50 zł., wpłaconą do
dnia przesłania do Organizatora prac i karty zgłoszenia ( ESBANK Bank Spółdzielczy w
Radomsku. Nr konta 47 8980 0009 2001 0060 2291 0001- z dopiskiem „Biennale – Piękne
Sztuki” i Godłem).
7. Uczestnicy Konkursu nadsyłają prace opatrzone godłem dobrze zapakowane i
zabezpieczone. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie prac w czasie
transportu.
8. Prace nie mogą być sygnowane w żaden inny sposób niż godłem. Podpisane prace
nazwiskiem autora nie będą podlegać ocenie. Do prac należy dołączyć, zaklejoną kopertę
oznaczoną tym samym godłem, zawierającą wypełnioną i odręcznie podpisaną kartę
zgłoszenia, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu.
9. Godło musi składać się z dowolnych 7 znaków (liter lub cyfr).
10.Prace z dołączoną kartą zgłoszenia muszą dotrzeć do siedziby Organizatora Konkursu,
pod adresem Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko,
z dopiskiem „Biennale – Piękne Sztuki”, do 23 listopada 2018 r. ( decyduje data stempla
pocztowego ). Prace, które dotrą po terminie, nie będą oceniane.
11.Organizator powoła 3 osobowe profesjonalne Jury , które dokona oceny prac, przyzna
nagrody i wyróżnienia. Jury ze swojego składu wybierze przewodniczącego, który będzie
przewodniczył podczas obrad Jury. Obrady Jury są tajne.
12.Spośród nadesłanych prac jury dokona wyboru prac na wystawę pokonkursową oraz

wyłoni laureatów Konkursu.
13.Jury przyzna jedną główną nagrodę w każdej kategorii – w formie zorganizowania
wystawy indywidualnej, do której zostanie wydrukowany katalog. Wystawa zostanie
zaprezentowana dodatkowo w dwóch ośrodkach kultury np. w Łodzi lub w Częstochowie.
Jury zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody w przypadku niemożności
wyłonienia laureata, oraz przyznania dwóch równorzędnych miejsc lub wyróżnień w
każdej kategorii, jeśliby taka konieczność zachodziła.
Informacja o podsumowaniu Konkursu zostanie zamieszczona na
stronie:www.mdkradomsko.pl.
14.Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
15.Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas wernisażu pokonkursowej wystawy
zorganizowanej w siedzibie organizatora Konkursu w dniu 15 grudnia 2018 r. Na wystawie
obok prac nagrodzonych znajdą się prace zakwalifikowane przez jury do prezentacji na
wystawie pokonkursowej. Laureaci Konkursu zobowiązani są do wzięcia udziału w
uroczystości ogłoszenia wyników Konkursu.
16.Uczestnicy Konkursu potwierdzają, że zgłoszone prace zostały wykonane przez nich
osobiście i nie naruszą żadnych praw osób trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw
własności intelektualnej i praw autorskich.
17.Uczestnicy Konkursu zobowiązują się, że w czasie trwania Konkursu nie udostępnią
w żadnej formie osobom trzecim prac zgłoszonych do Konkursu.
18.Autorzy wszystkich prac zgłoszonych do Konkursu wyrażą zgodę na bezpłatne
eksponowanie ich prac na pokonkursowych wystawach oraz na ich reprodukcję w
publikacjach podsumowujących Konkurs, oraz wyrażą zgodę na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby Konkursu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
Regulaminu.
Administratorem danych jest Miejski Dom Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5, 97-500
Radomsko w celu przeprowadzenia Konkursu i jego promocji oraz w związku z przyznaniem
nagród. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz do ich
poprawiania. Przekazanie danych jest dobrowolne.
19.Uczestnikom Konkursu nie przysługuje ze strony Organizatora zwrot jakichkolwiek
kosztów związanych z powstaniem prac i ich zgłoszeniem do Konkursu.
20.Uczestnicy przysyłają prace na własny koszt , a po zakończeniu ekspozycji zostaną one
odesłane na koszt Organizatora.
21.Kuratorem Konkursu jest Anna Kulikiewicz –tel.501-019-310
Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora pod adresem:
Miejski Dom Kultury w Radomsku, ul.Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko oraz
na stronie internetowej www.mdkradomsko.pl.(zakładka konkursy)

