Regulamin konkursu i wystawy
Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej – Kraków 2015
Już po raz piąty Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie zaprasza
wszystkich młodych grafików polskich do wzięcia udziału w Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej
– Kraków 2015.
GPMGP to najważniejsza platforma służąca prezentacji tego, co gra w duszach, umysłach,
sercach i matrycach młodego pokolenia artystów, którzy wybrali grafikę jako formę twórczej
wypowiedzi.
Za każdym razem prace nadesłane na konkurs zachwycały nas i zadziwiały, dając wyrazisty
obraz preferencji reprezentowanych przez pokolenie 20- i 30-latków. Mamy nadzieję, że tak
będzie także tym razem, dlatego z radością czekamy na Wasze zgłoszenia.
Pokażcie nam jak bije dziś graficzne serce młodych polskich artystów i jakimi ścieżkami
podążają wasze twórcze poszukiwania!

Wystawa odbędzie się w nowej Galerii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w samym centrum
Krakowa i będzie trwać od 18.09.2015 do 18.10.2015.

Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział twórcy posiadający polskie obywatelstwo, którzy nie ukończyli 36 lat i
nadeślą swoje prace w oznaczonym terminie wraz z czytelnie wypełnioną i podpisaną kartą uczestnictwa.
Udział w konkursie jest bezpłatny.

Zgłoszenie
Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace, powstałe w latach 2012–2015, wykonane we
wszystkich powielanych technikach graficznych, a także z wykorzystaniem najnowszych technik w
dziedzinie zapisu cyfrowego oraz unikatowego sposobu tworzenia odbitki, w tym prace intermedialne i
instalacje.
Każda praca powinna być sygnowana przez autora.
Nie można nadsyłać prac w ciężkich opakowaniach, prac oprawionych w ramy, szkło lub passe-partout.
W uzasadnionych przypadkach możliwe jest naklejenie pracy na lekkie podłoże.
Prace winny mieć przytwierdzone z tyłu metryki z czytelnym opisem. Artysta powinien w karcie
zgłoszenia podać cenę autorską swoich prac w PLN.

Artyści zakwalifikowani na Wystawę Główną MTG – Kraków 2015 muszą zgłosić inny zestaw prac na
GPMGP.
Artyści przysyłają prace na własny koszt.
Prace należy nadesłać na adres:
Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie
Rynek Główny 29
31-010 Kraków,
lub dostarczyć je osobiście do Biura SMTG mieszczącego się pod tym samym adresem.
Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac: 19 czerwca 2015 roku. W przypadku przesyłek decyduje data
stempla pocztowego.
Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz:


powierzeniem prac organizatorom do dn. 18.12.2015 roku, w celu ich prezentacji na
wystawie GPMGP – Kraków 2015



udzieleniem organizatorowi konkursu zgody na wykorzystanie zgłoszonych prac w formie
druku, audio i wideo oraz w Internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych
z MTG – Kraków 2015 oraz SMTG w Krakowie bezterminowo, bez żadnych ograniczeń
terytorialnych



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.

Jury i Nagrody
Jury konkursu GPMGP – Kraków 2015 zakwalifikuje prace na wystawę oraz przyzna „Nagrodę Grand Prix
Młodej Grafiki Polskiej – Kraków 2015” i nagrody specjalne.
Jury nagradza artystę za jedną lub zestaw eksponowanych na wystawie prac.
Artyści zostaną powiadomieni o wynikach obrad Jury drogą elektroniczną.
Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
Wszystkie nagrodzone prace przechodzą na własność SMTG.

Laureat nagrody Grand Prix zostanie zaproszony do urządzenia na koszt SMTG indywidualnej wystawy
swoich prac w Galerii Eksperyment Międzynarodowego Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie w
terminie, który zostanie ustalony pomiędzy Laureatem a SMTG.
Wszyscy artyści uczestniczący w wystawie GPMGP – Kraków 2015 otrzymają katalog tej wystawy oraz
kartę wolnego wstępu na wszystkie wystawy MTG – Kraków 2015.

Zwrot prac
Organizator odsyła prace na adres podany w karcie uczestnictwa po dokonaniu przez Uczestnika wpłaty
za przesyłkę w podanych poniżej terminach.
Prace można także odebrać osobiście w Biurze SMTG w podanych poniżej terminach.
Prace niezakwalifikowane do wystawy GPMGP – Kraków 2015 należy odebrać do 31.10.2015 roku. Po
tym terminie nieodebrane prace przechodzą na własność SMTG.
Prace zakwalifikowane do wystawy GPMGP – Kraków 2015 należy odebrać do 18.12.2015 roku. Po tym
terminie nieodebrane prace przechodzą na własność SMTG.

Inne warunki
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłek powstałe podczas ich
transportu lub wskutek wadliwego opakowania przez Uczestnika.
Organizator nie ubezpiecza prac na czas transportu, ekspozycji i magazynowania.

Nadsyłanie prac: 02.05.2015 – 19.06.2015
Ogłoszenie wyników Jury: 24.07.2015
Wernisaż: 18.09.2015, godz. 16:00
Wystawa: 19.09. – 18.10.2015
Odsyłka/odbiór prac niezakwalifikowanych: do 31.10.2015
Odsyłka/odbiór prac zakwalifikowanych: 18.12.2015

