




1. W konkursie mogą brać udział artyści plastycy / absolwenci oraz studenci ostatniego roku uczelni 
artystycznych – magisterskich / artyści zrzeszeni w związkach plastycznych.

2. Na konkurs przyjmowane będą prace z różnych dziedzin sztuki, wykonane w dowolnej technice 
i konwencji (dyscypliny: malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba), powstałe w latach 2018-2020, 
uprzednio nienagradzane, będące własnością artysty, technicznie przygotowane do ekspozycji, 
w rozmiarze, pozwalającym na ich montaż we wnętrzach galerii. Maksymalne wymiary: 
prac płaskich-przekątna 200 cm, rzeźbiarskich około 250x200x200. Prace niespełniające warunków 
regulaminu nie będą rozpatrywane.

3. Każdy z artystów może nadesłać dokumentację maksymalnie 3 prac (kompozycje wieloczłonowe
 – np. tryptyk – traktowane są, jako jedna praca), wraz z wypełnionąi podpisaną kartą uczestnictwa, 
krótką notą biograficzną (600 znaków, podpisaną klauzulą informacyjną i dowodem wpłaty 135 zł 
lub równowartość 30 Euro na konto organizatora ). (członkowie Okręgu Lubelskiego ZPAP 100 zł
Dowód wpłaty dołączony do zgłoszenia będzie warunkiem przyjęcia prac do konkursu. W przypadku 
nie zakwalifikowania prac kwota nie podlega zwrotowi.

4.  Dokumentację wraz z kartą uczestnictwa i kopią /skanem dowodu wpłaty/ dostarcza artysta 
na własny koszt w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2020 r. na adres:
 salon.sztuki2020@gmail.com 

5.  Zgłoszenie uczestnika powinno zawierać: 
– Fotografie barwne prac, w formie elektronicznej w formacie /JPG lub TIFF, 300 dpi, RGB/, 
zawierające opis: imię i nazwisko autora, tytuł, technikę, wymiary oryginału, datę powstania, cenę 
autorską,
– kartę uczestnictwa i krótką notę biograficzną w formie cyfrowej (Word/OpenOffice), 
    dowód wpłaty, podpisaną klauzulę informacyjną,
– zdjęcie portretowe

6. Kwalifikacji prac do udziału w Międzynarodowym Wschodnim Salonie Sztuki 2020 dokona Jury na 
podstawie przesłanych zdjęć.

7. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
    W skład jury wejdą: utytułowani artyści plastycy, krytycy sztuki, przedstawiciele organizatora.

8. Zakwalifikowane do wystawy prace winny być technicznie przygotowane do ekspozycji 
i opatrzone metryką z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, tytuł, technika, wymiary, data, 
cena autorska. Prace nadesłane na wystawę powinny być w odpowiednich opakowaniach, 
możliwych do pakowania zwrotnego.

9. Koszty ubezpieczenia na czas transportu ponoszą autorzy. Za ewentualne uszkodzenia prac powstałe 
w wyniku transportu organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.

10. Organizatorzy zapewniają wydanie plakatu i katalogu zawierającego krótkie noty biograficzne 
oraz reprodukcje prac uczestników wystawy.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania prac w katalogu wystawy 
oraz publikowania nadesłanych prac w środkach masowego przekazu/ prasie TV oraz na stronach 
internetowych organizatorów.

12. Nagrodzone prace przechodzą nieodpłatnie na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo 
do bezpłatnego wykorzystania prac do promocji ich autorów i konkursu.

 
13. Podpisanie przez artystę karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa 

w konkursie.



TERMINY

Do – nadsyłanie dokumentacji fotograficznej prac 31.08.2020 r.
Po –  zamieszczenie listy zakwalifikowanych prac na stronie internetowej ZPAP 10.09.2020 r.
Do – przyjmowanie zakwalifikowanych prac na adres:07.11.2020 r.

Okręg lubelski ZPAP, ul. , PolskaGrodzka 3, 20-112 Lublin  
  uroczysty wernisaż wystawy oraz wręczenie nagród laureatom 27.11.2020 r.  godz.18.00  –

Do .– – zakończenie wystawy, po której prace będą odsyłane autorom 31.12.2020 r

NAGRODY

- Grand Prix  – nagroda pieniężna w wysokości  – 7.000 zł/PLN

- II Nagroda   – nagroda pieniężna w wysokości – 5.000 zł/PLN

- III Nagroda  – nagroda pieniężna w wysokości:– 3.000 zł/PLN

- Nagroda Dyrektora Wydziały Artystycznego UMCS – 2000 zł/PLN

- Nagroda Dyrektora Centrum Spotkania Kultur w Lublin
                       – wystawa  indywidualna w Galerii CSK / w ustalonym z artystą terminie 

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

ADRESY:

Kurator 25. Międzynarodowego Wschodniego Salonu Sztuki Lublin 2020:
Prezes Okręgu Lubelskiego ZPAP 
Wojciech Mendzelewski 
tel. kom.: +48 503 007 340

Biuro Wystawy:
Okręg lubelski ZPAP, ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin 
e-mail:  salon.sztuki2020@gmail.com

 Konto: 94 1240 2382 1111 0000 3893 5112
Tytuł przelewu:     – imię i nazwisko uczestnika DAROWIZNA 2020


