KONKURS NA PLAKAT_ REGULAMIN

FUNDACJA PEACE FESTIVAL jest organizatorem LIFE FESTIVAL OŚWIĘCIM. LFO to jedna z najbardziej prestiżowych i wielokulturowych
imprez w Polsce o międzynarodowym charakterze. Festiwal muzyczny jest wzbogacony o szereg wydarzeń kulturalnych z udziałem
największych polskich i światowych gwiazd oraz autorytetów w dziedzinie muzyki, sztuki i teatru. Ideą LFO jest przełamywanie
stereotypów kulturowych i przekazywanie ducha tolerancji, budowanie pokojowych relacji ponad granicami kulturowymi i państwowymi,
a w konsekwencji potępienie rasizmu i antysemityzmu, połączenie dzięki muzyce i kulturze ludzi w różnym wieku, o różnym pochodzeniu,
wykształceniu, statusie społecznym, religiach, poglądach, rasie i narodowości,
afirmacja świata w całym bogactwie jego różnorodności.
cel konkursu
Zadaniem konkursu jest wybór projektu plakatu podejmującego temat wolności słowa, wolności osobistej, wolności
poglądów, wierzeń, wyborów.
ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Fundacja Peace Festival.
UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs ma dwie kategorie:
1. Kategoria dziecięco-młodzieżowa - adresowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich - KATEGORIA 1
2. Kategoria profesjonalna - adresowana do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz osób zajmujących się projektowaniem
graficznym do 30 roku życia - KATEGORIA 2.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie e-mailem projektu plakatu na adres: plakat@lifefestival.pl
2. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.
3. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności cudzych praw autorskich.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
5. Do konkursu każdy z uczestników może zgłosić dowolną ilość projektów.
6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację ich prac przez LFO.
ZGŁOSZENIE
1. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie plików graficznych JPG lub PDF W FORMACIE B1
na adres email: plakat@lifefestival.pl w tytule e-maila prosimy napisać: Konkurs na plakat – LFO - KATEGORIA 1 lub 2
/ należy określić kategorię /. Rozmiar e-maila nie może przekroczyć 4 MB.
2. Nazwą pliku powinien być ośmioznakowy kod składający się z liczb i liter, kod ten powinien być powtórzony w treści maila,
przy danych adresowych autora.
3. W treści wiadomości należy podać adres poczty elektronicznej, imię, nazwisko, kod, adres i telefon kontaktowy autora.
warunki techniczne prac
1. Do konkursu zgłaszać należy plik projektu plakatu opartego na podstawowym wymiarze B1 /70 x 100 cm /,
format pionowy .
2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką.
/ w przypadku prac rysowanych, namalowanych itp. należy przesłać skan lub zdjęcie dobrej jakości /.

PROJEKT PLAKATU POWINIEN wypowiadać się na temat i ZAWIERAĆ hasło: granica łączy
terminy
1. W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały wysłane na w/w adres e-mail
do dnia 11 czerwca 2017 r. włącznie.
2. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 22 czerwca 2017 r.
Kryteria oceny / jury
1. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, składającą się z czterech członków:
_Piotr Kunce - artysta grafik, Prof. Krakowskiej ASP
_PAWEŁ WARCHOŁ - artysta grafik, malarz
_EWA NATKANIEC - artysta grafik
_DAREK MACIBOREK - dziennikarz RMF FM, pomysłodawca LIFE FESTIVAL OŚWIĘCIM
_Zbigniew Starzec - Starosta Oświęcimski
2. Każdy z członków Komisji Konkursowej dysponuje jednym głosem.
3. Projekt plakatu oceniany będzie pod względem artystycznym oraz merytorycznym.
4. Komisja Konkursowa dokona wyboru pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w każdej z kategorii oraz dwóch wyróżnień.
5. Decyzja Komisji jest niepodważalna.
6. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Nagroda
1. Kategoria dziecięco-młodzieżowa:
1 miejsce - 500 zł + bilety na koncerty dla dwóch osób + dyplom + upominki
2 miejsce - 200 zł + bilety na koncerty dla dwóch osób + dyplom + upominki
3 miejsce - bilety na koncerty dla dwóch osób + dyplom + upominki
2. Kategorii profesjonalna:
1 miejsce - 1000 zł + bilety na koncerty dla dwóch osób + dyplom + upominki
2 miejsce - 500 + bilety na koncerty dla dwóch osób + dyplom + upominki
3 miejsce - bilety na koncerty dla dwóch osób + dyplom + upominki

WYNIKI
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji Konkursowej zostaną zaprezentowane prace.
Po ostatecznej decyzji Komisji Konkursowej zostaną ujawnione nazwiska autorów zwycięskich prac.
2. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą wszyscy członkowie Komisji Konkursowej.
3. Osoby, których prace zostały nagrodzone lub wyróżnione, zostaną o tym fakcie poinformowane mailowo bądź telefonicznie
4. Ogłoszenie zwycięskich prac w każdej z kategorii nastąpi dnia 22.06.2017 r. w OCK Oświęcim.
5. Prace nagrodzne oraz wyróżnione zostaną wydrukowane i pokazane na wystawie pokonkursowej
trwającej od 22.06 - 15.07.2017
6. Wszystkie prace nagrodzone oraz wyróżnione będą opublikowane na stronie internetowej Organizatora w dniu 23.06.2017 r.

Warunki ogólne
1. Osoby nadsyłając zgłoszenia na konkurs wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych
wyłącznie na potrzeby LFO.
/ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm./.
2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace
zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
4. Wszystkie sporne sprawy rozstrzyga Komisja Konkursowa.
5. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: www.lifefestival.pl

