
Założenia
1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie studenci lat od  

I do V studiów jednolitych magisterskich, I i II stopnia, 
stacjonarnych i niestacjonarnych Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach.

2. Kwalifikacji prac na wystawę będą podlegać manualne 
dzieła wykonane w dowolnej technice graficznej.

3. Każdy Uczestnik może nadesłać do 3 prac powstałych 
w trakcie studiów.

4. Kwalifikacja prac do konkursu ma charakter dwustopniowy.
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

i eTaP KonKURSU
1. W pierwszym etapie Jury dokona selekcji zgłaszanych  

prac na podstawie przekazanych odbitek graficznych  
i reprodukcji.

2. Każda praca powinna zostać opisana według wzoru: imię, 
nazwisko, tytuł, technika, rok powstania, wymiar. Oprócz 
prac Uczestnicy zobowiązani są nadesłać reprodukcje 
prac, zapisane cyfrowo w formie plików JPG/TIFF, rozdz. 
300 DPI, maksymalny wymiar dłuższego boku 2000 pxl, 
oraz opisy (tożsame z podpisami odbitek). Opisy prosimy 
dołączyć w formie pliku Word (doc.).

3. Pliki należy przesłać za pośrednictwem serwera Wetransfer 
lub Google Drive.

4. Maksymalna objętość przesyłki elektronicznej (wszystkich 
plików łącznie) wynosi 25 Mb.

5. Termin składania prac i nadsyłania plików: do 06.06.2018 
(liczy się data dostarczenia materiałów). Prace należy 
składać w Pracowni Druku Wypukłego, Koszarowa 19.

6. Materiały należy nadsyłać pocztą elektroniczną na 
adres: graf ikarokuasp@gmail.com

7. Ogłoszenie zakwalifikowanych prac nastąpi nie później niż 
16.10.2018 na stronie facebookowej konkursu 
www.facebook.com/graf ikarokuASP

ii eTaP KonKURSU
1. Uczestnicy konkursu, których prace nie zostały 

zakwalifikowane do wystawy zobowiązani są odebrać 
odbitki w terminie od 16.10 do 31.10.2018 w wyznaczonym 
przez Organizatora miejscu. 

2. Zgłaszający (Autor pracy) udziela Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach nieodpłatnej licencji na korzystanie z dzieła 
na okres 3 lat, w zakresie rozpowszechniania go, to jest: 
publicznego wystawiania, wyświetlania, emitowania, 
reprodukowania oraz publicznego udostępniania dzieła 
w celach związanych z organizacją konkursu.

3. Dostarczenie prac jest jednoznaczne z akceptacją 
warunków regulaminu.

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za 
uszkodzenie prac w transporcie.

JURY
1. W I etapie konkursu Jury wybierze prace do II etapu na 

podstawie przysyłanych plików elektronicznych i odbitek.
2. Ogłoszenie wyników I etapu odbędzie się 16.10.2018. 
3. W II etapie zakwalifikowane prace podlegają ocenie 

jakościowej przez Jury, które wyłoni Laureatów konkursu.
4. W II etapie, spośród dostarczonych grafik, Jury 

wybierze zestaw prac biorących udział w wystawie finałowej 
w Galerii Rondo Sztuki, która odbędzie się w październiku 
2018 roku. Lista Autorów zakwalifikowanych do wystawy 
zostanie ogłoszona po 16.10.2018, nie później niż do 
20.10.2018 na stronie facebookowej konkursu.

5. Ogłoszenie Laureatów konkursu, wręczenie nagród 
i certyfikatów odbędzie się podczas wernisażu wystawy 
pokonkurskowej, w listopadzie 2018 roku.

6. Po zakończeniu wystawy prace należy odebrać osobiście 
z wyznaczonego przez Organizatora miejsca.

 
naGRoDY
Organizatorzy przewidują w konkursie nagrody:
I nagroda  Wystawa indywidualna kuratorowana 
  w Galerii+ Rondo Sztuki w roku 2019 
II nagroda  Papier graficzny 
III nagroda  Papier graficzny 

 
JURY:
W skład Jury wchodzą przedstawiciele obu Wydziałów 
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz zaproszeni 
przedstawiciele innych uczelni artystycznych. 
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