
REGULAMIN KONKURSU „ZRÓB UŚMIECH”

1. Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Techniki Ortodontycznej i Kampania 
Społeczna”Uśmiech na medal” we współpracy z Wydziałem Malarstwa i Rzeźby ASP im. E. Gepperta 
we Wrocławiu.
2. W konkursie mogą uczestniczyć studenci Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
3. Celem konkursu jest stworzenie kolekcji dzieł sztuki, będącej tematycznie powiązanej z obszarem 3. Celem konkursu jest stworzenie kolekcji dzieł sztuki, będącej tematycznie powiązanej z obszarem 
działań  PTTO i Kampanii Społecznej „Uśmiech na medal” oraz promocja młodych, zaczynających 
karierę artystyczną twórców.
4. Do konkursu są przyjmowane prace stworzone przez uczestnika w dowolnych technikach 
malarskich, rysunkowych, graficznych, będące odpowiedzią na hasło zaproponowane przez 
Organizatora: „ZRÓB UŚMIECH”
5. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac. Dłuższy bok proponowanej pracy nie może 5. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac. Dłuższy bok proponowanej pracy nie może 
przekraczać 150 cm. W przypadku prac składających się z kilku części, długość całości nie może 
przekraczać 150cm.
6. W konkursie zostanie przyznana I Nagroda w wysokości 1500  złotych. Wybrane prace zostaną 
zaprezentowane na Wystawie pokonkursowej, która odbędzie się w Sali Wielkiej Ratusza 
Wrocławskiego w dniu 16.05.2014
 Organizator dopuszcza możliwość przyznania wyróżnień i nagród dodatkowych.
7. Praca  laureata I Nagrody przechodzi na własność Organizatora.7. Praca  laureata I Nagrody przechodzi na własność Organizatora.
Komisja konkursowa
8. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, w skład której wchodzą dydaktycy 
Wydziału Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu 
9. Zbiórka odpowiednio opisanych prac (imię, nazwisko, technika, tytuł, numer telefonu, email), 
odbędzie się 09.05.2014 w godzinach 10:00 - 13:00 w pracowni 320 w budynku Akademii Sztuk 
Pięknych przy placu Polskim. 
W celu złożenia prac należy zgłosić się do Joanny Pałys w pracowni 315 na tym samym piętrze.W celu złożenia prac należy zgłosić się do Joanny Pałys w pracowni 315 na tym samym piętrze.
10. Wybór laureata Nagrody zostanie ogłoszony na stronie internetowej ASP. Wręczenie Nagrody 
nastąpi podczas Uroczystej Kolacji w Ratuszu w dniu 16.05.2014
11. Prace konkursowe będą do odebrania przez autorów po zakończeniu wystawy w dniach 21 i 23 
maja w godzinach 10:00-13:00 w miejscu w którym były zbierane.
12. Od werdyktu komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
Postanowienia ogólne
13. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu 13. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu 
i wszystkich decyzji komisji konkursowej oraz Organizatora. 
14. Prace  zgłoszone do konkursu muszą stanowić dzieło autorskie Zgłaszającego, być jego 
własnością i nie mogą posiadać wad prawnych. 
15. Uczestnicy wystawy przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne 
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, organizacji wystawy konkursowej oraz 
informowania o konkursie i wystawie w materiałach własnych Organizatora.
16. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.16. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.
17. Pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres email: joannapalys@asp.wroc.pl
..........................................................................


