Regulamin Konkursu
na koncepcję projektu graficznego katalogu
Coming Out 2018
I. Informacje ogólne
W roku 2018 odbędzie się 10 edycja wystawy Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie Coming Out 2018. Wystawie towarzyszyć będzie katalog prezentujący sylwetki
oraz prace wszystkich uczestników wystawy zwanych dalej „uczestnikami” lub
„uczestnikiem”.
1) Organizatorem konkursu jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul Krakowskie
Przedmieście 5, 00-068 Warszawa, NIP: 525 000 86 66
2) Konkurs przeprowadzony zostanie według zasad określonych w niniejszym
Regulaminie.
3) W sprawach merytorycznych i formalnych do kontaktów z uczestnikami konkursu,
zwanych dalej Uczestnikami, upoważnieni są pracownicy Akademickiego Biura
Karier: abk@asp.waw.pl
4) Konkurs obejmuje opracowanie koncepcji projektu graficznego katalogu wystawy
Coming Out 2018
5) Konkurs jest jednoetapowy
II. Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji projektu katalogu towarzyszącego
wystawie Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Coming Out 2018.
Koncepcja katalogu musi spełniać następujące warunki:
a. W atrakcyjny sposób prezentować sylwetki uczestników wystawy oraz ich prace
b. Posiadać wysokie walory artystyczne
c. Mieć oryginalny charakter
III. Warunki techniczne:
1) Warunki techniczne koncepcji katalogu:
a. Koncepcja katalogu w formacie: szerokość 240mm, długość 280mm
b. Koncepcja zawiera projekt okładki oraz projekt prezentacji uczestnika
c. Prezentacja uczestnika powinna mieć objętość 6 stron
d. Na prezentację uczestnika składają się: zdjęcie uczestnika, biogram, refleksja
uczestnika, tekst promotora oraz prezentacja pracy. Komplet materiałów
stanowi załącznik numer 3 do regulaminu. Materiały dostępne są do pobrania
pod adresem: abk.asp.waw.pl
e. Prezentację uczestnika musi zostać przygotowana w 2 wersjach językowych
2) Koncepcję katalogu należy wydrukować w założonym formacie

3) Dodatkowo należy załączyć nośnik elektroniczny – płytę CD lub nośnik USB z plikiem
koncepcji katalogu w formacie PDF
4) Każdy z uczestników konkursu może złożyć jeden projekt koncepcji
IV. Warunki uczestnictwa:
1) Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie zespoły projektantów, które:
a. złożą oświadczenie stwierdzające, że zapoznały się z niniejszym Regulaminem
konkursu i akceptują jego postanowienia – załącznik numer 1 do Konkursu
b. liczą przynajmniej dwóch członków
c. wszyscy członkowie zespołu projektowego są absolwentami Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie,
d. żaden z członków zespołu projektowego nie ma ukończonych 35 lat
e. złożą
oświadczenie
stwierdzające
posiadanie
praw
autorskich
do koncepcji katalogu – załącznik numer 2 do konkursu
f. dołączą formularz uczestnika, wypełniony przez każdego członka zespołu –
załącznik numer 4 do regulaminu
2) Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
z uczestnictwem w konkursie

nie

ponosi kosztów związanych

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych:
1) Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie nie pokrywa kosztów przygotowania prac
konkursowych oraz nie odsyła materiałów nadesłanych przez Uczestników.
2) Projekt na konkurs należy złożyć osobiście w kancelarii Uczelni lub pocztą w terminie
do dnia 13 lipca 2018r (decyduje data wpływu projektu) pod adresem: Akademia
Sztuk Pięknych w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa
3) Z tyłu projektu należy umieścić sześciocyfrową liczbę jako kod utajniający autora
projektu.
4) Projekt należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinien widnieć tytuł:
„Konkurs – Coming Out 2018 - ABK” oraz taka sama sześciocyfrowa liczba
umieszczona na zewnątrz koperty.
5) Do środka koperty należy włożyć wypełnione i podpisane przez Uczestnika załączniki.
VI. Zasady przyznawania nagród:
Jury konkursu
1) Oceny prac konkursowych dokona Jury konkursu powołane przez Organizatora.
2) Prace oceniane są przez jury, według kryteriów zawartych w Regulaminie konkursu.
3) Decyzja Jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4) Jury zastrzega sobie prawo niewyłonienia laureata konkursu.
Nagrody
1) Jury Konkursu wybierze zwycięski zespół, który otrzyma nagrodę pieniężną
w wysokości 2000 PLN oraz zostanie zaproszony do współpracy przy realizacji

zwycięskiej koncepcji. Przyszłą współpracę obejmującą realizację katalogu,
identyfikacji wizualnej oraz materiałów promocyjnych regulować będzie osobna
umowa o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych pomiędzy
Organizatorem a Uczestnikiem.
2) Jury przyzna również dwa wyróżnienia w wysokości po 1 000 PLN.
3) W przypadku braku porozumienia co do dalszej współpracy ze zwycięskim zespołem
Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wyróżnionym zespołami.
4) Organizator wypłaci nagrody w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia podania do
wiadomości ustaleń wyników konkursu, po potrąceniu stosownego podatku.
VII. Rozstrzygnięcie konkursu:
1) Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 lipca 2018 r.
2) Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Akademickiego Biura Karier
Wszelkie informacje dotyczące konkursu tel. 22 828 19 95
IX. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Ewentualne zmiany będą
opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
Wszelkie kwestie sporne związane z rozumieniem niniejszego Regulaminu oraz przebiegiem
konkursu rozstrzyga Organizator.
Decyzje Organizatora są ostateczne.

