Regulamin konkursu „PRACA ROKU 2016”
Związek Polskich Artystów Plastyków - Okręg w Katowicach, zaprasza twórców do wzięcia udziału w
XXVI edycji konkursu „PRACA ROKU 2016”
Celem interdyscyplinarnego konkursu jest ujawnienie i promocja najbardziej znaczących
i wartościowych osiągnięć artystycznych 2016 roku powstałych w dowolnych technikach:
malarstwo, grafika warsztatowa, rzeźba, rysunek, sztuka użytkowa (plakat, grafika wydawnicza,itp.).
Warunki konkursu
1. Organizatorem jest Zarząd Okręgu Katowickiego Związku Polskich Artystów Plastyków.
2. W konkursie mogą brać udział:
- członkowie katowickiego Okręgu ZPAP - niezalegający z opłatą składek dłużej niż
12 miesięcy (statut ZPAP § 12 p. 2).
- członkowie ZPAP Okręgów: częstochowskiego, bielsko-bialskiego i gliwickiego.
- artyści mieszkający i tworzący w województwie śląskim, posiadający dyplom ASP,
PWSSP, Instytutu Sztuki UŚ niezależnie od przynależności związkowej.
3. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić 1 pracę, która powstała w 2016 roku.
4. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do wpłacenia w biurze ZPAP wpisowego
w wysokości: członkowie ZPAP – 50 zł., artyści niezrzeszeni w ZPAP – 150 zł.
5. Pracę na konkurs należy dostarczyć w terminie: do 31 marca (piątek) 2017 r. do biura
Okręgu ZPAP, Katowice ul. Dworcowa 13.
6. W czasie trwania wystawy organizator nie ubezpiecza prac.
Warunki techniczne
7. Dłuższy bok pracy, również poliptyku nie może przekraczać 140 cm, łącznie z oprawą.
Przyjmowane będą wyłącznie prace jednoczłonowe.
8. Praca musi być oprawiona i przygotowana do ekspozycji (passe-partout, zawieszki,
rama, itp.).
9. Praca biorąca udział w konkursie winna być opatrzona informacją zawierającą: imię
i nazwisko autora, tytuł pracy, wymiary, technikę wykonania, a prace wymagające
specjalnej ekspozycji, zawierać jej opis lub projekt.
10. W przypadku prac oprawionych hermetycznie - za szybą, bez możliwości demontażu
w celu zreprodukowania, autor winien dołączyć fotografię pracy na CD w formatach tiff
i jpg w rozdzielczości 300 dpi, o podstawie 20 cm. W innym przypadku organizator
nie bierze odpowiedzialności za jakość reprodukcji w katalogu.
11. Prace nie spełniające wyżej wymienionych warunków nie będą przyjmowane.

Rozstrzygnięcie konkursu – nagrody
12. Jury konkursu składające się z uznanych przedstawicieli poszczególnych dyscyplin
zatwierdza Zarząd Okręgu ZPAP na wniosek komisarza konkursu.
13. Jury, które zbierze się w terminie od 01 - 07 kwietnia 2017 roku, dokona kwalifikacji prac na
wystawę pokonkursową, oraz przyzna nagrody:
GRAND PRIX - 5.000-zł, nagrodę ufundowaną przez Urząd Marszałkowski
Nagroda Prezydenta Miasta Katowice – 1.500 zł
Nagrodę Prezesa Okręgu ZPAP w Katowicach – 1.000 zł i statuetkę O/Katowice.
Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.
14. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas wernisażu wystawy i podane do
publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów, na stronie www Okręgu ZPAP
w Katowicach, portalu facebook oraz w katalogu.
15. Prace niezakwalifikowane na wystawę, winny być odebrane z biura Okręgu w terminie
1 tygodnia od daty ogłoszenia wyników konkursu, natomiast prace biorące udział
w wystawie należy odebrać do 2 tygodni po zakończeniu wystawy.
16. Otwarcie wystawy pokonkursowej i ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się
w piątek 02 czerwca 2017 r. o godz. 17.00 w Galerii ArtNova2 w Katowicach.
Wystawa będzie trwać do 30 czerwca 2017 r.

Dodatkowe informacje, w biurze Okręgu tel: 32 253 74 41, lub u komisarza konkursu koleżanki
Katarzyny Gawrych-Olender od 08 marca tel: 601-468-662.

komisarz konkursu
Katarzyna Gawrych-Olender

