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z dnia ................... (poz. ...) 

Zatqcznik nr 1 

UPROSZCZOF;IA OFERTA REALIZAW l ZADAN IA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wvpetniania ofertv: 
Ofertq naleiy wypetniC wytqcznie w biaiych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczeg6lnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdka, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, i e  naleiy skreilit niewtaiciwq odpowiedi, pozostawiajqc 
prawidtowq. Przyktad: ,,-Iniepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o zfo2onej ofercie 

1) nauki, szkolnictwa wyiszego, edukacji, o jwiaty i wychowania; 
Z)kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego 

II.  Dane oferenta (-6w) 

Stowarzyszenie Pola Design (Design Fields) 
-726 L6di ul.: Wojska Polskiego 121 
S 0000484777 nr NIP: 7262653244 nr REGON: 101692497 

W sprawie oferty naleiy kontaktowat sie z : 
agdalena Stariczyk 

el. 42 25 47 405 faks. 42 25 47 418 

Ill. Zakres rzeczowy zadania publlcznego 

) Rodzaj zadania zawiera sie w zakresie zadah okreglonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoici poiytku 
publicznego i o wolontariacie. 

2 ' ~ e r m i n  realizacji zadania nie moie byt dtuiszy n i i  90 dni. 



Konkurs im. Wtadystawa Strzemihskiego - Sztuki Piekne i Projekt 

Celem konkursow jest: konfrontacja artystycznych osobowoici studentow Akademii Sztuk Pieknych im. 

Wtadystawa Strzemihskiego w todzi. Cel realizowany jest poprzez zbiorowq wystawq umoiliwiajqcq wytonienie i 

nagrodzenie oryginalnych i najbardziej wartoiciowych prac powstatych w procesie dydaktycznym w danym roku 

akademickim. Stanowi t e i  obszernq prezentacje pracowni i katedr uczelni. Formuta wystawy - konkursu - jest 

istotnym wydarzeniem artystycznym i medialnym, a prezentowani autorzy prac projektowych stanowiq czesto 

irodto nowych inspiracji dla zwiedzajqcych wystawe osob. 

Konkurs im. Wtadystawa Strzemiriskiego - Sztuki Piekne jest najwiekszym przedsiewzieciem artystycznym 

Akademii w zakresie dyscyplin ogolnoplastycznych, takich jak: malarstwo, rysunek, rzeiba, grafika i fotografia. Co 

roku do konkursu zgtaszanych zostaje kilkadziesiqt prac, ktore prezentowane sq na terenie catej uczelni. Na 2 

tygodnie gmach budynku staje sie prawdziwq galeriq najbardziej nowoczesnych i czesto nowatorskich dziet 

sztuki. 

Ze zgtoszonych prac do konkursu, powotane przez Rektora ASP w todzi Jury Konkursu, przyznaje nagrody 

regulaminowe (nagrode Marszatka Wojew6dztwa1 II nagrode regulaminowq oraz nagrode Rektora ASP w todzi 

oraz wyrbinienia). W sktad niezaleinego Jury Konkursu co roku wchodzq wybitne osobowoici ze iwiata sztuki 

oraz przedstawiciel Urzedu Marszatkowskiego w lodzi i Urzedu Miasta lodzi. Formuta konkursu zaktada, ii 

fundatorzy nagrdd sami wybierajq laureatdw swoich nagrod wedtug wtasnych indywidualnych kryteriow. 

Nastepnie wszystkie nagrodzone prace przenoszone sq do Miejskiej Galerii Sztuki w todzi, gdzie odbywa sig 

wystawa prac laureatow XXXlV Konkursu im. Wtadystawa Strzeminskiego Sztuki Piekne. Uroczystoid wreczenia 

nagrod w konkursie oraz wernisai wystawy odbedzie sic 21 marca 2017 roku w Miejskiej Galerii Sztuki w 

przestrzeniach OSrodka Propagandy Sztuki w todzi. Wystawa potrwa do 15 kwietnia 2017 roku. 

Konkursu im. Wtadystawa Strzemiiiskiego - Projekt jest prezentacjq rozwoju tworczego studentow w dziedzinie 

sztuk projektowych oraz wytonienie i nagrodzenie oryginalnych, a zarazem najwybitniejszych prac powstatych w 

danym roku akademickirn. Podczas konkursu prezentowane sq prace z takich dziedzin, jak: ubibr, tkanina, 

obuwie, biiuteria, projektowanie graficzne, wzornictwo przemystowe i architektura. 

Ze zgtoszonych prac do konkursu, powotane przez Rektora ASP w todzi Jury Konkursu, przyznaje nagrody 

regulaminowe (nagrode Marszatka Wojewodztwa, II nagrode regulaminowq oraz nagrode Rektora ASP w todzi 

oraz wyr6inienia). W sktad niezaletnego Jury Konkursu co roku wchodzq wybitne osobowoici ze 5wiata przemystu 

i biznesu oraz przedstawiciel Urzedu Marszatkowskiego w todzi i Urzedu Miasta todzi. Formuta konkursu zaktada, 

ii fundatorzy nagrod sami wybierajq swoich laureatow nagrod wedtug wtasnych indywidualnych kryteriow. 

Wystawa prac laureat6w XXVll Konkursu im. Wtadystawa Strzemiriskiego Projekt bgdzie miata miejsce w 

przestrzeniach Fabryki Sztuki w todzi (Art Inkubator) w dniach 14 - 25 kwietnia 2017 roku. UroczystoSC wreczenia 



nagrod w konkursie oraz wernisai wystawy planowana jest na 14 kwietnia 2017 roku. 

Wystawy majq charakter otwarty i skierowane sq do szerokiego grona odbiorcow. Zarowno profesjonalistow 

zajmujqcych sie sztukq i designem szukajqcych nowych inspiracji i pomystow, jak i mieszkancow todzi oraz okolic, 

ktorzy zainteresowani sp tworczoicip mtodych artystow i projektantow. Wirod zaproszonych goici znajdujq sig 

przedstawiciele Ministerstwa, wtadz Miasta i Wojewodztwa, dyrektorzy todzkich instytucji i reprezentanci 

Wyiszych Szkot Artystycznych w todzi. Przedstawiciele todzkich galerii i biznesu licznie wspierajq oba konkursy, 

zarowno jako fundatorzy nagrod jak i zaproszeni goicie, co daje moiliwoid zaistnienia mtodemu artyicie w 

iwiecie sztuki i biznesu. Wystawy skierowane sq rowniei do projektantow, studentow i mediow. 

Wydarzeniu towarzyszy publikacja katalogu, ktory prezentuje wyroinione prace i ich tworcow, a takie sponsorow 

i fundator6w nagrod. 

W zatqczeniu: 

1. regulamin i harmonogram XXXlV Konkurs im. Wtadystawa Strzeminskiego - Sztuki Piekne 

2. regulamin i harmonogram XXVll Konkurs im. Wtadystawa Strzeminskiego - Projekt 

duzy potencjat promocyjny. Studenci biorqcy w nich udziat majq moiliwoid zaprezentowania swojego dorobku 

podczas dwoch niezaleinych wystaw, a wigc otrzymujq niepowtarzalnq szansq zaistnienia przed szerszq 

publicznoiciq - odbiorcami z catego miasta i nie tylko. 

Dla mtodych tworcow udziat w konkursie jest sprawdzianem talentu i umiejetnofci nabywanych w trakcie 

studiow, ale t e i  wainym doiwiadczeniem zwiqzanym z koniecznoiciq rywalizowania z innymi uczestnikami. 

Waina jest t e i  mozliwoii: poddania sie pod ocene profesjonalnych artystdw i projektantow, wchodz;lcych w sktad 

niezaleinego jury obu konkursow. Znalezienie w ich oczach uznania utwierdza studentow w stusznoici wiasnych 

poszukiwan artystycznych i daje doping do dalszej pracy. Nie mniej motywujqca jest t e i  m o i l i w o i ~  otrzymania 

jednej z licznych nagrod czy wyrbinien. 

Kluczowe jest takie nabywanie przez uczestnikbw doiwiadczefi przydatnych w przysztym iyciu zawodowym. 

Udziat w konkursie ksztatci umiejqtnoici zwiqzane z funkcjonowaniem na rynku sztuki - uczy kreowania przez 

artyste wtasnego wizerunku, promowania tworczoici, w tym trudnej sztuki przygotowywania ekspozycji wtasnej 

prac. 

Oba konkursy 'i towarzyszqce im wstawy sp wigc dla studentow niepowtarzalnq okazjq do skonfrontowania 

wtasnych pomystbw i tworczoici z oczekiwaniami rynku sztuki i przemystu. Udziat w wydarzeniach jest wiec 

ogromnq promocjq mtodych artystow. 



IV.Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego (w przypadku wiakszej liczby koszt6w 
istnieje moiliwoif dodania kolejnych wierszy) 

Oiwiadczam(-y), ie: 
1) proponowane zadanie publiczne bgdzie realizowane wytqcznie w zakresie dziatalnoici poiytku publicznego oferenta; 
2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy pbhawe*/niepobieranie* iwiadczeri pienieinych od adresat6w zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz zatqcznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent*/-sktadajqcy niniejszq ofertg nie zalega ( - j q ) *MSa  i-jq)* z opiacaniem naleinoici z tytutu zobowiqzari 

podatkowych; 
5) oferent*/nfPrPnri* skiadajqcy niniejszg ofertq nie zalega (-jq)*/zahg+k&* z optacaniem naleinoici z tytutu sktadek na 

ubezpieczenia spoteczne. 

...................... 

oferenta) 

................ .... Data ~.k :  ...e4.. :..=!.% 
Zatacznik: 
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sadowym - potwierdzona za zgodnoif 

z oryginafem kopia aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub ewidencji. 
1. Oiwiadczenie dot. rozliczenia VAT 

3 ' WartoSC kosztciw ogbiem do poniesienia z dotacji nie moie przekroczyt 10 000 zt. ' w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 



Lcidi, dnia 04.01.2017 

S towarzyszenie 
Pola Designu (Design Fields) 
ul. Wojska Polskiego 121 
91-726 L6di 
NIP: 726 26 53 244 

W zwiqzku z realizacjq zadania publicznego 1) nauki, szkolnictwa wyzszego, 
edukacji, oBwiaty i wychowania; 2) kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa 
narodowego w ramach umowy pt. ,,=V Konkurs im. Wadyslawa Strzerninskiego 
- Sztuki Piqkne i XXVII Konkurs im. Wladystawa Strzemiiiskiego - Projekt" 
Stowarzyszenie Pola Designu (Design Fields) oswiadcza, iz wszystkie ponoszone, w 
ramach przedmiotowego dziatania, wydatki rozliczane bqdq w kwocie brutto. Podatek 
od towardw i uskg naliczony (VAT naliczony), dotyczqcy tych wydatkdw, nie bqdzie 
wykazany w deklaracji VAT, a co za tym idzie Stowarzyszenie nie bqdzie rnialo 
mozliwoSci odliczenia podatku od towarciw i ushg w czqSci, dotyczqcej 
realizowanego zadania. 



XXXlV KONKURS IM. WLADYSLAWA STRZEMINSKIEGO - Sztuki Piekne 2017 

Konkurs organizuje Akademia Sztuk Piqknych im. Wladyslawa Strzemihskiego w lodzi 
przy wspolpracy z Miejskq Galeriq Sztuki w lodzi 

REGULAMIN KONKURSU 
I. Cel i zatoienia konkursu 
Celem konkursu jest konfrontacja artystycznych osobowoSci studentbw naszej uczelni. Cel realizowany jest poprzez 
zbiorowq wystawq umoiliwiajqcq wylonienie i nagrodzenie oryginalnych i najbardziej wartoSciowych prac powstalych 
w procesie dydaktycznym w danym roku akademickim. 

II. Warunki konkursu 
1. W konkursie uczestniczyc mogq wylqcznie studenci ASP w lodzi od Ill do V roku studiow stacjonarnych i 

niestacjonarnych. W konkursie dopuszcza sie motliwoSC udzialu studentow II roku, jednak takie zgloszenie musi 
zostac poparte przez jednego z pedagogow prowadzqcych studenta, w formie pisemnej rekomendacji 
uzasadniajqcej zgloszenie. Pedagog dokonuje takie wyboru prac konkursowych. Rekomendacja powinna byC 
przedstawiona Podkomisarzowi w momencie zglaszania udzialu na formularzu zgloszeniowym uczestnika 
konkursu 

2. Warunkiem udzialy w Konkursie jest zloienie pisemnego oswiadczenia dotyczgcego: 
zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiqcym Zalqcznik nr 1 do Regulaminu, 
posiadania praw autorskich do zglaszanej do Konkursu przez uczestnika pracy, zgodnie ze wzorem 
stanowiqcym Zatqcznik nr 2 do Regulaminu, 
zgody na ekspozycjq zgloszonej pracy zgodnie ze wzorem stanowiqcym Zalqcznik nr 3 do Regulaminu, 
zgody na korzystanie z przekazanych materialow zgodnie ze wzorem stanowiqcym Zalqcznik nr 4 do 
Regulaminu, 
zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika zgodnie ze wzorem stanowiqcym Zalqcznik nr 5 do 
Regulaminu, 
akceptacji Regulaminu Konkursu zgodnie ze wzorem stanowiqcym Zalqcznik nr 6 do Regulaminu. 

3. Uczestnictwo w konkursie polega na zaprezentowaniu swego dorobku w formie wystawy zestawu prac z zakresu 
malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej, fotografii artystycznej oraz pracz zakresu rzeiby, multimediow, tkaniny 
unikatowej. Prace mogq zawierac kr6tki opis zatotefi prezentowanej realizacji lub cyklu prac. Jesli zgloszona 
praca wymaga komentarza, opis nie powinien przekraczac jednak 800 znakow bez spacji. 

4. Przedmiotem konkursu sq studenckie prace konkursowe z zakresu nie wiqcej n i i  dw6ch dyscyplin. Dopuszcza siq 
prace dyplomowe. 

5. Rektor w wyznaczonym terminie powoluje Komisarza Konkursu im. Wladyslawa Strzemihskiego - Sztuki Piqkne 

6. Student biorqcy udzial w Konkursie zobowiqzany jest do indywidualnego zgloszenia uczestnictwa poprzez 
zloienie wypetnionego komputerowo formularza wraz z plytq CDlDVD wraz ze wszystkimi podpisanymi 
oswiadczeniami o ktorych mowa w pkt 2 Regulaminu. Wszystkie zdjqcia zgtoszonych prac muszq zostac zapisane 
na plycie w rozdzielczoSci nadajqcej siq do druku (format A5, TIF, 300 dpi) Zgloszenia kandydatow przyjmujq 
Podkomisarze poszczegolnych wydzialow powolani przez Rektora. 
Uwaga!!! Podkomisarze majq prawo odrzucic wniosek ze wzglqdu na blqdy formalne. 
Podkomisarze Wydziatowi w wyznaczonym terminie przekazujq Podkomisarzowi Konkursu lub Komisarzowi 
Konkursu wszystkie zebrane zgloszenia konkursowe wraz z plytami CDIDVD. 

Wszystkie prace wywieszone bqdq na terenie Akademii Sztuk Pigknych w lodzi (budynek glowny, ul. Wojska 
Polskiego 121) w miejscach publicznie dostqpnych w zwiqzku z tym ASP nie ponosi iadnej odpowiedzialn6Sci za 
prezentowane prace. Prace laureatow nagrod zostanq przeniesione do Miejskiej Galerii Sztuki - OSrodka 
Propagandy Sztuki, ul. Sienkiewicza 44, 90-009 Cddf. 

8. Prace zgloszone do konkursu pozostajq w ekspozycji do kohca trwania wystawy pokonkursowej 
9. Uczestnik jest zobowiqzany do samodzielnego montaiu ekspozycji w miejscu wskazanym przez Podkomisarza 

konkursu i ponosi w tym zakresie pelnq odpowiedzialnoSC, w tym takie za ewentualne szkody wynikajqce z 
niewlaSciwego montaiu. Uczestnik zobowiqzany jest do punktualnego pojawienia siq na spotkaniu w dniach 
montaiu wystawy w czasie wyznaczonym przez Podkomisarza. Niepojawienie siq lub spoinienie mote 
spowodowaC wykluczenie z udzialu w konkursie. Uczestnik lub osoba wskazana przez Uczestnika jest 
zobowiqzana do spakowania i zabezpieczenia swoich prac do transportu. Laureaci wskazani przez Komisarza sq 
zobowiqzani do rozpakowania i pomocy przy montatu prac w Miejskiej Galerii Sztuki. 

10. Uczestnik zobowiqzany jest do samodzielnej organizacji transportu prac na wystawq i z wystawy oraz 
poinformowaniu swojego Podkomisarza o potrzebach dotyczqcych sprzqtu niezbqdnego do montatu swoich prac 
konkursowych (przewiezienie prac nagrodzonych na wystawq do Miejskiej Galerii Sztuki -transport ASP). 

11. ASP nie zapewnia sprzqtu audiowizualnego na potrzeby wystawy, jeieli taki sprzqt jest potrzebny do prezentacji 
pracy konkursowej uczestnik zapewni go we wlasnym zakresie i ponosi za niego pdnq odpowiedzialnoSC. 



12. Za demontai wystawy konkursowej w okreslonym w Regularninie terrninie odpowiedzialny jest uczestnik. 
13. Za prace nieodebrane w terminie organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialnosci. 
14. ObecnosC uczestnika na wernisazu w dniu wrqczenia nagrod jest obowiqzkowa. 

15. Uczestnik zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 
poz.883), wyraza zgodq na przetwarzanie jego danych osobowych w sprawach dotyczqcych konkursu w tym 
zamieszczenia ich w katalogu towarzyszqcym konkursowi, co potwierdza sktadajqc stosowne oswiadczenia o 
kt6rych mowa w pM 2 Regulaminu. 

16. Zgioszenie udziafu w konkursie jest jednoznaczne z akceptacjq postanowieri regulaminu. Zgioszenie musi zostaC 
wlasnorqcznie podpisane przez uczestnika konkursu jak i przyjmujqcego je Podkomisarza danego Wydziaiu. 

17. Organizator zastrzega sobie moiliwosC wprowadzenia zmian w tresci regulaminu, w przypadku zaistnienia 
okolicznoSci powstalych po ogioszeniu ww. regulaminu. 

111. Nagrody 
Przewiduje siq nastqpujqce rodzaje nagrod: 
1. Nagroda Marszaika Wojewodztwa Codzkiego 
2. Nagroda Prezydenta Miasta Codzi 
3. @a- 
4. Nagrody fundowane (ilosk, wysokosk i rodzaj nagr6d uzaleiniony jest od fundatora) 
5. Organizator zastrzega sobie moiliwosC nie przyznania nagrody 

IV. Jury Konkursu 
1. W sklad Jury Konkursu wchodzq wybitni artysci i krytycy sztuki - imiennie zaproszeni przez Rektora. 
2. Juryprzyznaje Nagrody 
3. Nie dopuszcza sig mozliwosk nagradzania przez Jury jednej osoby kilkoma nagrodami. 
4. W przypadku r6wnowagi w glosowaniu - rozstrzygniqcie naleiy do Przewodniczqcego Jury. 
5. Fundatorzy przyznajq Nagrody wedlug wiasnego uznania spoSrod wszystkich zgioszonych do Konkursu prac. 

V. Dyskwalifikacja uczestnika * 
Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika konkursu w przypadku: 
1. Ziamania regulaminu. 
2. Podania nieprawdziwych lub niepeinych danych w przeslanym zgloszeniu. 

Harmonogram konkursu: 
20-26.02.201 7 przyjmowanie zgioszeri 
28.02.201 7 spotkanie komisarzy i podkomisarzy konkursu 
01.02.2017 spotkanie z uczestnikami Konkursu w sprawie podziaiu miejsc ekspozycyjnych 
01 -05.03.201 7 montai wystawy konkursowej na terenie uczelni 
07.03.2017 obrady Jury Konkursu 
08.03.2017 obrady Fundatorow Nagrod 
13.03.201 7 transport prac do Miejskiej Galerii Sztuki 
13-20.03.201 7 montai wystawy prac nagrodzonych w Miejskiej Galerii Sztuki - Osrodek 

Propagandy Sztuki (Park Sienkiewicza) 
21.03.201 7 wernisaz wystawy i wrqczenie nagrod laureatom konkursu - Miejska Galerii Sztuki 

w lodzi 
21.03-1 5.04.201 7 czas trwania wystawy w Miejskiej Galerii Sztuki w Codzi 
19.04.201 7 demontaz wystawy 



XXVll KONKURS IM. WCADYSLAWA STRZEMINSKIEGO - Projekt 2017 1 
Konkurs organizuje Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi 
przy wspolpracy z Fabrykq Sztuki w todzi 

REGULAMIN KONKURSU 
I. Cel i zaloienia konkursu 
Celem konkursu jest konfrontacja artystycznych osobowosci studentow naszej uczelni. 
Cel realizowany jest poprzez zbiorowq wystawq umoiliwiajqcq wylonienie i nagrodzenie oryginalnych i najbardziej wartosciowych 
prac powstalych w procesie dydaktycznym w danym roku akademickim. 

II. Warunki konkursu 
1. W konkursie uczestniczyc mogqwylqcznie studenci ASP w todzi studiow stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (Ill rok) 

oraz studenci studiow stacjonarny i niestacjonarnych II stopnia lub jednolitych studiow magisterskich (Ill-V rok) oraz 
absolwenci studiow stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia, ktorzy uzyskali dyplom licencjacki w 2014 r. W konkursie 
dopuszcza sig moiliwosc udzialu studentow II roku, po wyborze pracy i akceptacji pedagoga prowadzqcego prace danego 
studenta. Akceptacja pedagoga powinna byc udokumentowana, w formie wlasnorgcznego podpisu na karcie zgloszeniowej 
studenta z adnotacjq ,,AkceptujeV. 

2. Warunkiem udzialu w Konkursie jest zloienie pisemnego oswiadczenia dotyczqcego: 
zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiqcym Zalqcznik nr 1 do Regulaminu, 
posiadania praw autorskich do zglaszanej do Konkursu przez uczestnika pracy, zgodnie ze wzorem stanowiqcym 
Zalqcznik nr 2 do Regulaminu, 
zgody na ekspozycje zgloszonej pracy zgodnie ze wzorem stanowiqcym Zalqcznik nr 3 do Regulaminu, 
zgody na korzystanie z przekazanych materialow zgodnie ze wzorem stanowiqcym Zalqcznik nr 4 do Regulaminu, 
zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika zgodnie ze wzorem stanowiqcym Zalqcznik nr 5 do Regulaminu, 
akceptacji Regulaminu Konkursu zgodnie ze wzorem stanowiqcym Zalqcznik nr 6 do Regulaminu. 

3. Uczestnictwo w konkursie polega na zaprezentowaniu swego dorobku w formie wystawy prac z zakresu sztuki uiytkowej: 
wzornictwa, architektury wnetrz, tkaniny, druku na tkaninie, dzianiny, ubioru, biiuterii i grafiki projektowej oraz innych form 
projektowych zawartych w programie dydaktycznym Akademii Sztuk Pieknych w todzi. 

4. Przedmiotem konkursu sq studenckie prace: 
wykonane w ramach zajec dydaktycznych; 
prace samodzielne, wykonane poza zajeciami dydaktycznymi - dotyczy to studentow od Ill do V roku; 
prace grupowe 
nie dopuszcza siq prac dyplomowych; 

5. Rektor w wyznaczonym terminie powoluje Komisarza Konkursu im. Wladyslawa Strzeminskiego - Projekt, ktorym jest mgr 
Gtzegorz Sowiliski grzenorz.sowinski@as~.lodz.l31 

6. Student biorqcy udzial w Konkursie zobowiqzany jest do indywidualnego zgloszenia uczestnictwa poprzez zloienie 
wypelnionego komputerowo formularza wraz z plytq CDIDVD wraz ze wszystkimi podpisanymi oswiadczeniami o ktorych 
mowa w pkt 2 Regulaminu. Wszystkie zdjecia zgloszonych prac muszqzostac zapisane na plycie w rozdzielczosci nadajqcej 
sig do druku (format A5, TIF, 300 dpi) Zgloszenia kandydatow przyjmujq Podkomisarze poszczegolnych wydzialow w 
nastgpujqcych miejscach: 

Uwagall! Podkomisarze majq prawo odrzucit wniosek ze wzgledu na b@dy formalne. 
Podkomisarze Wydzialowi w wyznaczonym terminie przekazujq Podkomisarzowi Konkursu lub Komisarzowi Konkursu 
wszystkie zebrane zgloszenia konkursowe wraz z plytami CDIDVD. 

7. Wszystkie prace wywieszone bedqw holu Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pieknych w todzi w miejscach publicznie 
dostqpnych w zwiqzku z tym ASP nie ponosi iadnej odpowiedzialnosci za prezentowane prace. Student zglaszajqc prace do 
Konkursu jest powyiszego w pelni swiadomy Prace laureatdw nagrod zostanq przeniesione do Fabryki Sztuki w todzi, ul. 
Tymienieckiego 3, 90-365 Codi. 

8. Prace zgloszone do konkursu pozostajq w ekspozycji do konca trwania wystawy pokonkursowej 
9. Uczestnik jest zobowiqzany do samodzielnego montaiu ekspozycji w miejscu wskazanym przez Podkomisarza konkursu i 

ponosi w tyrn zakresie pelnqodpowiedzialnosc, w tym takie za ewentualne szkody wynikajqce z niewlasciwego montaiu. 
Uczestnik zobowiqzany jest do punktualnego pojawienia siq na spotkaniu w dniach montaiu wystawy w czasie wyznaczonym 
pkez Podkomisarza. Niepojawienie siq lub spoinienie moie spowodowac wykluczenie z udzialu w konkursie. Uczestnik lub 
osoba wskazana przez Uczestnika jest zobowigana do spakowania i zabezpieczenia swoich prac do transportu. Laureaci 
wskazani przez Komisarza sqzobowiqzani do rozpakowania i pomocy przy montaiu prac w Fabryce Sztuki w Lodzi. 

10. Uczestnik zobowigany jest do samodzielnej organizacji transportu prac na wystawe i z wystawy oraz poinformowaniu swojego 
Podkomisarza o potrzebach dotyczqcych sprzetu niezbednego do montaiu swoich prac konkursowych (przewiezienie prac 
nagrodzonych na wystawe do Fabryki Sztuki w Lodzi -transport ASP). 
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I 11. ASP nie zapewnia sprzqtu audiowizualnego na potrzeby wystawy, jeieli taki sprzqt jest potrzebny do prezentacji pracy 
I konkursowej uczestnik zapewni go we wiasnym zakresie i ponosi za niego pelnqodpowiedzialnosC. 

12. Za demontai wystawy konkursowej w okreslonym w Regulaminie terminie odpowiedzialny jest uczestnik. 
13. Za prace nieodebrane w terrninie organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialnoSci. 
14. ObecnoSC uczestnika na wernisazu w dniu wrqczenia nagrod jest obowiqzkowa. 
15. Uczestnik zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883), 

wyraza zgodq na przetwarzanie jego danych osobowych w sprawach dotyczqcych konkursu w tym zamieszczenia ich w 
katalogu towarzyszqcym konkursowi, co potwierdza skiadajqc sstsowne oswiadczenia o ktorych mowa w pkt 2 Regulaminu. 

16. Zgloszenie udziatu w konkursie jest jednoznaczne z akceptacjq postanowieri regulaminu. Zgloszenie musi zostaC 

! 
wlasnorecznie podpisane przez uczestnika konkursu jak i przyjmujqcego je Podkomisarza danego Wydzialu, 

I 17. Organizator zastrzega sobie moiliwosi. wprowadzenia zmian w treSci regularninu, w przypadku zaistnienia okolicznoSci 
powstalych po ogloszeniu ww, regulaminu. 

Ill. Nagrody 
Przewiduje siq nastqpujqce rodzaje nagrod: 
1. Nagroda Marszaika Wojewodztwa todzkiego (w zaleinosci od rozpatrzonego wniosku) 

;asta todzi (w zaleznosci o b z P m _ e g o  pismo) 

4. ~ a g r o d ~  fundowane (iloS6, wysokosi. i rodzaj nagrod uzalezniony jest od fundatora) 

IV. Jury Konkursu 
1. W sklad Jury Konkursu wchodzqwybitni artyici i krytycy sztuki - imiennie zaproszeni przez Rektora. 
2. Jury przyznaje Nagrody 
3. Nie dopuszcza siq moiliwoSC nagradzania przez Jury jednej osoby kilkoma nagrodarni. 
4. W przypadku rownowagi w giosowaniu - rozstrzygniqcie naleiy do Przewodniczqcego Jury. 
5. Fundatorzy przyznajq Nagrody wedtug wtasnego uznania spokrod wszystkich zgtoszonych do Konkursu prac. 

Harmonogram konkursu: 
I 20-28.02.201 7 przyjmowanie zgbszeh 

02.03.2017 spotkanie komisarzy i podkomisarzy konkursu 
03.03.2017 spotkanie z uczestnikami Konkursu w sprawie podzialu miejsc ekspozycyjnych 
05-09.03.201 7 montai wystawy konkursowej na terenie uczelni 
28.03.201 7 obrady Jury Konkursu 
29.03.201 7 obrady Fundatorow Nagrod 
10-.29.03.2017 wystawa prac w holu CPM 
30-31.03.2017 demontai prac hol CPM 
05.04.2017 transport prac do Art lnkubatora 
06-1 1.04.2017 rnontai wystawy prac nagrodzonych w Art lnkubatorze 
11.04.201 7 wernisaz wystawy i wrqczenie nagrod laureatom konkursu -Art lnkubator 
14.04-25.04.201 6 czas trwania wystawy w Art lnkubatorze (14-17.04.2017 - przerwa Swiqeczna) 
26-27.04.201 6 demontai wystawy 


