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XVI INTERNATIONAL OPEN CARTOON CONTEST

CELEBRITIES
ZIELONA GÓRA 2014
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TEMAT
CELEBRYCI

SUBJECT
CELEBRITIES

TIMETABLE

TERMINARZ
Ogłoszenie i opublikowanie konkursu

Announcement and publication of the Contest

MARZEC 2014

MARCH 2014

Termin nadsyłania prac

Deadline for recelvig works

31 MAJA 2014

31-ST MAY 2014

Obrady jury

Jury Sitting

CZERWIEC 2014

JUNE 2014

Ogłoszenie wyników, seminarium i otwarcie wystawy pokonkursowej

Announcement of the Jury decision, seminar and the opening of the post
contest exhibition - SEPTEMBER 2014

WRZESIEŃ

PRIZES

NAGRODY

GRAND PRIX - 5.000 PLN+Statuetka
I. NAGRODA - 4.000 PLN
II. NAGRODA - 3.000 PLN
III.NAGRODA - 2.000 PLN

GRAND PRIX - 5.000 and Statuetta
1-st PLACE - 4.000 PLN
2-nd PLACE - 3.000 PLN
3-rd PLACE - 2.000 PLN

Dodatkowo nagrody i wyróżnienia sponsorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany wysokości poszczególnych nagród
przy czym kwota ogólna nie ulegnie zmianie.

Sponsors prizes
The Organizers have the right to change the amount of particular prizes, nonetheless, the
total amount of prizes shall remain unchanged.

JURY

JURY
W skład jury wchodzą przedstawiciele Organizatorów oraz twórcy zajmujący się
praktycznie i teoretycznie sztuką.

The Jury comprises of the Organizers representatives as well as artist dealing with
art in practice or as theoreticians.

PARTICIPATION

WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikiem konkursu może być każdy twórca zajmujący się zawodowo lub amatorsko rysunkiem satyrycznym, który w terminie do 31 maja 2014 r. nadeśle dowolną
ilość rysunków (w oryginale), format min. A5 - max. A3, wykonanych dowolną techniką
wraz z kartą zgłoszenia, na adres organizatora:

Both professional and amateur cartoonists are eligible to enter the contest. Unlimited
number of orginal works (format min. A4 max. A3) in optional technique, with application
card, should be sent or delivered by May 31-st 2014 to the following address:

LSMDK DEBIUT (WiMBP)
65-077 Zielona Góra
al. Wojska Polskiego 9
skr. pocztowa: 170
POLAND
password: CONTEST

LSMDK DEBIUT (WiMBP)
65-077 Zielona Góra
al. Wojska Polskiego 9
skr. pocztowa: 170
hasło: KONKURS
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie
pracy w czasie transportu lub zaginięcie przesyłki.
Organizatorzy przewidują wydane katalogu, który otrzymają bezpłatnie laureaci
konkursu oraz osoby zakwalifikowane do udziału w wystawie pokonkursowej.
Warunkiem wypłacenia nagród pieniężnych laureatom jest ich osobisty udział
w otwarciu wystawy pokonkursowej lub wskazanie banku oraz numeru konta, na
które ma zostać przelana kwota wyróżnienia.
Po zakończeniu danej edycji konkursu, przesłane nań prace stają się własnością
organizatorów konkursu.
Poprzez fakt uczestnictwa w konkursie, każdy uczestnik wyraża zgodę, na nieodpłatne
przekazanie przesłanych na konkurs prac na rzecz organizatorów.
Każda praca winna być sygnowana przez autora na odwrocie, ponadto powinna
zawierać adres i numer telefonu autora.
Uczestnicy przesyłając rysunki na konkurs akceptują regulamin oraz wyrażają zgodę
na bezpłatne publikacje w celach marketingowych swoich prac dla celów związanych
z konkursem oraz wystawami pokonkursowymi.
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.

The Organizers are not responsible for damage or loss during transportation!
The winners as well as cartoonists qualified to participate in the post contest exhibition
shall be provided with a free copy of a catalogue published by the Organizers.
The winners receive their prizes provided that they are either present at the opening
exhibition or they indicate a bank account where the money could trensfered.
The works become the property of the Organizers and shall be included into the collection
of the gallery located in Province and Cities Public Library in Zielona Góra.
Every entrant agrees to his/her free of fees delivery of works to the Organizers.
Every work delivered to the contest ought to be accompanied (on the reverse) with the
readable author,s signature, address, and a telephone number.
By sending works to the contest the entrants agree to the mentioned regulations and they
agree to the tree of fees publication of their works for marketing purposes connected with
both: the contets and the exhibition.
The Organizers are the final judges in the interpretation of these regulations.
By sending his/her works and participating in the contest the artists agrees to the
mentioned rules and regulations!

Nadesłanie prac i udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją
powyższego regulaminu!
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