Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT
XV GREEN TOWN OF JAZZ 2019
I.

Organizatorzy Konkursu
 Organizatorem konkursu na plakat Festiwalu XV GREEN TOWN OF JAZZ 2019, zwanego
dalej Festiwalem, jest Wydział Artystyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz
Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe. Organizator reprezentowany jest przez
prof. dr. hab. Jerzego Szymaniuka.

II.

Cel konkursu
 Celem konkursu jest zaprojektowanie plakatu informującego oraz zapraszającego na
XV GREEN TOWN OF JAZZ. Prace posłużą do promowania tego wydarzenia.

III.

Warunki uczestnictwa
 W konkursie uczestniczyć mogą studenci i absolwenci Instytutu Sztuk Wizualnych
Wydziału Artystycznego UZ, zwani dalej Uczestnikami.
 Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.

IV.

Terminy Konkursu
 Konkurs rozpoczyna się z dniem 4.02.2019.
 Prace należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: konkurs.greenjazz@gmail.com
Termin nadsyłania prac upływa dnia 29.03.2019 o godzinie 00:00.
 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Wydziału Artystycznego najpóźniej dnia 3.04.2019.
 Laureat konkursu powiadomiony zostanie o wynikach konkursu drogą elektroniczną.
 Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy projekty, których jest autorem.
 Projektowany plakat powinien mieć wymiary 100 cm x 70 cm (format B1).
 Do konkursu przyjmowane będą prace wyłącznie w formie cyfrowej o rozszerzeniu jpg, tiff
lub pdf; rozdzielczość minimalna 200 DPI. W nazwie pliku proszę podać imię i nazwisko
oraz kierunek i rok studiów lub słowo „absolwent” (np. Jan_Kowalski_Grafika_2.jpg).
Prace, które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę.
 Treść plakatu:
XV GREEN TOWN OF JAZZ 2019
14 - 16.11.2019
14 listopada 2019, godz. 19:00, miejsce, wykonawcy …..
15 listopada 2019, godz. 19:00, miejsce, wykonawcy …..
16 listopada 2019, godz. 19:00, miejsce, wykonawcy …..
pole na logotypy

V.

Jury
 Prace oceniane będą przez jury powołane przez Organizatora konkursu, które wyłoni
laureatów.
 Skład Jury:
Przewodniczący: dr hab. Radosław Czarkowski, prof. UZ
prof. Piotr Szurek
prof. dr hab. Jerzy Szymaniuk
dr Piotr Czech
dr Katarzyna Dziuba
 Decyzja jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo do
odwołania.

VI.

Nagrody
 Jury wyłoni zwycięzcę, który otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 PLN brutto
(umowa o dzieło).
Plakat zwycięzcy będzie wykorzystany w ramach promocji Festiwalu XV GREEN TOWN OF
JAZZ 2019 na różnych nośnikach informacyjnych.
Dla zwycięzcy Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe przewiduje współpracę w zakresie
przygotowania materiałów reklamowych na cele Festiwalu, za odrębnym
wynagrodzeniem.
Wszystkie nadesłane prace będą upublicznione w czasie wystawy pokonkursowej
w ramach Festiwalu XV GREEN TOWN OF JAZZ, na stronie internetowej Wydziału
Artystycznego oraz Instytutu Sztuk Wizualnych.

VII.

Prawa autorskie
 Prace Uczestników chronione są prawem autorskim.
 Uczestnicy przenoszą na Organizatora nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych na polach eksploatacji wskazanych w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z
2018 r., poz. 1191 z p. zm.)

VIII.

Postanowienia końcowe
 Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, o czym zawiadamia na stronie internetowej
WA www.wa.uz.zgora.pl oraz ISW www.isw.uz.zgora.pl
 Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do
publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów
autorskich.
 Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
 Kwestie nie normowane niniejszym regulaminem, a dotyczące konkursu rozstrzyga
Organizator.
 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu stosuje się
przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (t.j.
Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z p. zm.), kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy
prawa polskiego.

