transgrafia – sztuka jest przestrzenią wolności

REGULAMIN KONKURSU TRANSGRAFIA 1.5 KRAKÓW 2020
transgrafia 1.5 jest wydarzeniem artystycznym organizowanym przez Stowarzyszenie
Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie.
I. Postanowienia ogólne:
1. Konkurs transgrafia 1.5 ma charakter otwarty jest przeznaczony dla artystów z Polski, a jego celem
jest wyłonienie uczestników wystawy transgrafia 1.5.
2. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
4. Konkurs obejmuje szeroko rozumianą grafikę.
5. Decyzję o zakwalifikowaniu prac na wystawę transgrafia 1.5 podejmuje Jury konkursu powołane
przez Organizatora.
6. Decyzje Jury konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
7. O zakwalifikowaniu prac na wystawę transgrafia 1.5 uczestnicy zostaną poinformowani drogą
elektroniczną. Ponadto lista wszystkich zakwalifikowanych na wystawę uczestników zostanie
opublikowana na oficjalnym profilu facebooka SMTG w Krakowie.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie i niezwłocznego
ogłoszenia ich na stronie internetowej Organizatora.
II. Charakterystyka konkursu:
1. Konkurs jest jednoetapowy – selekcja prac na wystawę transgrafia 1.5 odbywa się na podstawie
nadesłanych wglądówek w wersji elektronicznej.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
3. Prace do konkursu powinny zostać dostarczone za pomocą platform typu WeTransfer
do dnia 05.04.2020.
4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z:
a) udzieleniem Organizatorowi konkursu zgody na wykorzystanie zgłoszonych prac w formie druku,
audio i wideo oraz w Internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z transgrafią 1.5
oraz działalnością statutową Organizatora bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych,
b) wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika konkursu zgodnie z przepisami
obowiązującej na terenie Polski ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora
wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu przesyłania
uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych edycjach konkursu i badań ankietowych
organizatora konkursu. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
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III. Zgłoszenie do konkursu:
a) Zgłoszenie następuje poprzez nadesłanie pracy przez uczestnika za pomocą platform takich jak
WeTransfer na adres: smtg@triennial.cracow.pl
• reprodukcji pracy zgłaszanej do konkursu w formacie TIFF, kolorystyka CMYK [rozdzielczość pliku
1:10 – 1000 dpi, 11,85 x 17,5 cm, pion]
oraz wersji podglądowej w formacie JPG [rozdzielczość 72 dpi]
pliki powinny być opisane w następujący sposób: nazwisko, imię, tytuł np.: Nazwisko_Imię_Tytuł_1.
• elektronicznej lub wydrukowanej wersji wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej [Załącznik nr 1],
z formułą potwierdzającą autorstwo dzieła
– Pliki te należy przygotować w formatach możliwych do otwarcia na komputerach PC
IV. Kalendarium transgrafii 1.5 Kraków 2020
1. Nadsyłanie prac do konkursu							

do 05.04.2020

2. Jury konkursu									

11–26.04.2020

4. Ogłoszenie wyników konkursu							

27.04.2020

5. Otwarcie wystawy transgrafia 1.5		

16.05.2020

6. Czas trwania wystawy							
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