
XII KONKURS GRAFICZNY  im. JÓZEFA GIELNIAKA 2012

Organizatorem Konkursu jest Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.

Konkurs  ma  na  celu  uhonorowanie  pamięci  wybitnego  grafika  Józefa  Gielniaka 
(10.02.1932 -  28.05.1972),  który  żył  i  tworzył  na Ziemi Jeleniogórskiej.  Pracował  prawie 
wyłącznie w technice linorytu. W ciągu niespełna 15 lat twórczej pracy osiągnął w niej 
niebywałe mistrzostwo.

Warunki Konkursu

1. W Konkursie mogą brać udział profesjonalni artyści z Polski i zagranicy.

2. Przedmiotem Konkursu są prace graficzne wykonane w technice druku wypukłego, 
szczególnie linorytu i drzeworytu.

3.  Każdy  artysta  może  zgłosić  maksymalnie  dwie  prace  wykonane  na  podłożu 
papierowym. Format podłoża nie może przekraczać wymiarów 100 x 70 cm.

4.  Pod  każdą  pracą  należy  umieścić:  tytuł,  technikę,  rok  wykonania,  sygnaturę.  Na 
odwrocie powinny znaleźć się: imię i nazwisko autora, adres.

5. Na Konkurs przyjęte będą prace powstałe nie wcześniej niż w roku 2010, nie zgłaszane 
wcześniej na inne konkursy.

6. Prace muszą być własnością artysty.

7. Udział w Konkursie jest płatny. Opłata dla artystów z Polski wynosi 100 PLN, dla artystów 
zagranicznych  50  EURO.  Opłaty  należy  dokonać  przekazem  pocztowym  bądź 
przelewem bankowym na konto Organizatora numer 69 1090 1926 0000 0001 1874 4449 
(w tytule przelewu: „Konkurs Gielniak, imię i nazwisko uczestnika”) bądź gotówką w biurze 
Organizatora. 
Brak opłaty za udział w Konkursie jest równoznaczny z niedopuszczeniem do Konkursu 
oraz przejściem nadesłanych prac na własność Organizatora.

8. Nadsyłanych prac nie należy oprawiać.

9.  Prace  należy  przesyłać  w  opakowaniach   wykluczających  ich  uszkodzenie.  Na 
opakowaniu  należy  umieścić  informację  o  ilości  znajdujących  się  w  nim  prac.  W 
przesyłce należy umieścić:
- czytelnie wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA
- potwierdzenie przelewu  



- płytę CD z reprodukcjami prac (skan, fotografia dobrej jakości, plik zapisany w formacie 
TIFF,  minimalna rozdzielczość  300  dpi).  Nazwa pliku  powinna wyglądać następująco: 
nazwisko_imię_tytuł pracy. 

Organizator  nie  bierze  odpowiedzialności  za  ewentualne  uszkodzenie,  zniszczenie  lub 
zaginięcie prac przed ich dotarciem do Biura Konkursu. 
Artystom,  którzy  przysłali  na  Konkurs  prace  nieregulaminowe  lub  których  prace  nie 
zostały zakwalifikowane na wystawę przez Jury,  nie przysługuje zwrot opłaty.
Przesyłki z zagranicy powinny być oznaczone: ARTWORK FOR CULTURAL PURPOSES ONLY. 
NOT FOR COMMERCIAL USE. NO COMMERCIAL VALUE. 

Nagrody i wyróżnienia

1.  Spośród  prac  spełniających  wymogi   Regulaminu,  Jury  złożone  z  artystów  oraz 
krytyków  sztuki  wyłoni  laureatów  nagród  oraz  zakwalifikuje  prace  na  wystawę 
pokonkursową. 

2. Przewiduje się  przyznanie następujących nagród i wyróżnień:  

- Grand Prix i medal pamiątkowy, 

- trzy Nagrody Równorzędne i medale pamiątkowe, 

- dziesięć Wyróżnień. 

3.  Jury  może  zadecydować  o  innym  podziale  nagród  i  wyróżnień.  Decyzje  Jury  są 
ostateczne i nie podlegają odwołaniom.

4.  Prace  nagrodzone  i  wyróżnione  przechodzą  na  własność  Organizatora  i  zostają 
włączone do kolekcji grafiki współczesnej Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

5.   Wystawie  będzie  towarzyszył  katalog.  Wszyscy  jej  uczestnicy  otrzymają  bezpłatne 
egzemplarze.

Terminy i adresy
1. Prace należy nadsyłać do dnia 24.09.2012 r.  pod adres:
Konkurs Graficzny
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
ul. Matejki 28
58-500 Jelenia Góra

2. Posiedzenie Jury odbędzie się nie wcześniej niż 7 dni, a nie później niż 30 dni od daty 
zamknięcia Konkursu.

3. Informacje o wynikach Konkursu i  terminach wręczenia nagród i  otwarcia wystawy 
pokonkursowej będą publikowane na stronie internetowej www.muzeumkarkonoskie.pl. 
Uczestnicy i laureaci zostaną powiadomieni listownie  lub pocztą e-mailową.



4.  Uroczyste  wręczenie  nagród  nastąpi  najpóźniej  pół  roku  po  dacie  zakończenia 
Konkursu  w  salach  Muzeum  Karkonoskiego  w  Jeleniej  Górze,  ul.  Jana  Matejki  28. 
Dokładne terminy organizatorzy podadzą w zaproszeniach. 

5.   Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  dysponowania  przesłanymi  pracami  przez 
okres  dwóch lat  od daty  zakończenia Konkursu,  z  możliwością ich eksponowania na 
wystawach krajowych i zagranicznych.  

6.  Udział  w  Konkursie  jest  równoznaczny  ze  zgodą  na  bezpłatne  reprodukowanie  i 
publikowanie nadesłanych  prac w celu promocji i reklamy.

7. Prace nienagrodzone i niezakwalifikowane na wystawę można odebrać osobiście w 
ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Po tym terminie będą one odsyłane pod 
adres podany w karcie zgłoszenia. W przypadku nieodebrania przesyłki pocztowej przez 
adresata i jej zwrot, prace przechodzą na własność Organizatora Konkursu.

8.  Osoby  nadsyłające  swe  prace  na  Konkurs  wyrażają  tym  samym  zgodę  na 
przetwarzanie przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze swoich danych osobowych 
na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia 
(ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. nr 133, poz 833 z  
późn. zm.).

Numer konta bankowego:  69 1090 1926 0000 0001 1874 4449

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 

ul. Jana Matejki 28 

58-500 Jelenia Góra

telefon:  75 64 550 79

e-mail: konkurs.gielniak@gmail.com

www.muzeumkarkonoskie.pl

mailto:konkurs.gielniak@gmail.com

