
Regulamin konkursu UCZUCIE/EMOTION

Myślenicki  Ośrodek  Kultury  i  Sportu  w  porozumieniu  ze  Stowarzyszeniem  Międzynarodowe 
Triennale Grafiki w Krakowie ogłasza w ramach projektu „Małe Myślenickie Triennale Grafiki 
2012”  konkurs  dla  uczniów  szkół  średnich  i  studentów,  młodych  adeptów  sztuk  graficznych 
UCZUCIE/EMOTION.

§ 1

Konkurs ma na celu promowanie twórczości artystycznej i kreowanie młodych talentów.
Konkurs kierowany do uczniów szkół średnich ma na celu przede wszystkim poszerzenie wiedzy 
młodych ludzi o technikach graficznych, skupienie ich uwagi na obszarze sztuki jakim jest grafika.
Kierowany do studentów akademii sztuk pięknych i uczelni wyższych, które posiadają kierunki 
artystyczne ma wyłonić najlepiej rokujących przedstawicieli najmłodszego pokolenia grafików. 

§ 2

Organizatorzy otwierają uczestnikom możliwość wyboru sposobu zrealizowania swojej pracy. 
Obowiązują  szeroko  rozumiane  techniki  graficzne.  Konkurs  dotyczy takich  prac  w wykonaniu 
których konieczna jest matryca.

§ 3

Konkurs kierowany jest przede wszystkim w pierwszej swej części do młodzieży szkół średnich z 
Myślenic i sąsiednich miejscowości, a także do uczestników, którzy zgłoszą swój udział z innych 
miast Polski i zagranicy. Ze szczególnym naciskiem na studentów uczelni plastycznych w części 
drugiej. Karta zgłoszeniowa dostępna jest w siedzibie organizatora, na stronie internetowej MOKiS, 
zgłoszenie następuje wraz z dostarczeniem prac konkursowych na adres Myślenickiego Ośrodka 
Kultury i Sportu. 

§ 4

Organizator nie określa maksymalnej ilości prac dostarczonych przez każdego z uczestników.
Co za tym idzie w konkursie pojawić się mogą więcej niż jedna prace każdego ze zgłaszających. 
Prace przechodzą na własność Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

§ 5

Organizator  ufunduje nagrody pieniężne lub rzeczowe.

§ 6
Organizator  przewiduje  zorganizowanie  ekspozycji  nadesłanych  prac  i  druk  katalogu  jej 
towarzyszącemu.

§ 7

Konkurs  ogłoszony będzie  w  szkołach,  uczelniach  artystycznych,  instytucjach  samorządowych. 
Prace opatrzone godłem (imię, nazwisko, adres, szkoła lub uczelnia wyższa)  



należy dostarczyć do siedziby organizatora do 31.10.2012 r.. 

§ 8
Prace konkursowe,należy dostarczyć do siedziby organizatora do dnia 31.10.br
Ocena prac odbędzie się 05.11.br
Finisaż wystawy, wręczenie nagród odbędzie się 30 listopada w MOKiS
o godz.12.00
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