
 

 

REGULAMIN WYSTAWY PRAC PLASTYCZNYCH I FOTOGRAFII: 

1. Wystawa jest organizowana przez Europejskie Forum Studentów AEGEE Katowice. 

2. Wystawa stanowi jeden z punktów programu III edycji Festiwalu Kultury Absurdalnej Absurdalia 2011. 

3. Festiwal Kultury Absurdalnej Absurdalia 2011 odbędzie się w dniach od 18 do 26 listopada 2011 roku, 
natomiast wystawa prac plastycznych i fotografii będzie miała miejsce w dniu 23 listopada 2011 roku w 
Katowicach. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i godziny wystawy do 30 dni przed rozpoczęciem 
Festiwalu. 

5. Warunkiem udziału w wystawie jest akceptacja niniejszego Regulaminu. 

6. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 15 października 2011 roku. 

7. Wyniki pierwszego etapu rekrutacji zostaną ogłoszone do dnia 7 listopada 2011 roku. 

8. Do konkursu dopuszczane będą prace autorów, którzy wyślą je wraz ze skanem wypełnionego 
i podpisanego przez autora grupy formularza zgłoszeniowego. 

9. Zgłoszenia nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę przez Organizatora 
Festiwalu. 

10. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej www.absurdalia.pl. 

11. Zgłoszenia i prace można przesyłać drogą elektroniczną na adres absurdalia2011@aegeekatowice.org. 

12. Zakwalifikowane prace należy dostarczyć wydrukowane listownie najpóźniej trzy tygodnie przed 
rozpoczęciem wystawy na adres: 
Europejskie Forum Studentów AEGEE Katowice 
ul. Bankowa 11 
10-007 Katowice 
z dopiskiem „Absurdalia – wystawa” 

13. Zakwalifikowane zdjęcia powinny zostać wydrukowane w formacie A3. 

14. Każdy z autorów może zgłosić do wystawy nie więcej niż trzy prace. 

15. Przedstawiana twórczość musi wiązać się z absurdem, czyli być nietuzinkowa, niekonwencjonalna, 
wykraczająca poza schematy, oryginalna, nieprzeciętna, niestandardowa i ukazująca sprzeczności. 

16. Nagrody przyznaje profesjonalne i niezależne Jury Festiwalu, które następnie zdecyduje o wyróżnieniu 
pracy.  



 

 

17. Prace wyróżnione spośród nadesłanych zostaną wystawione w dniu 23 listopada 2011 roku szerokiemu 
spektrum osób w Katowicach. 

18. Członkowie Europejskiego Forum Studentów AEGEE Katowice oraz ich krewni nie mogą brać udziału 
w konkursie. 

19. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na promowanie biorących udział w konkursie prac według uznania 
i koncepcji artystycznej Organizatora Festiwalu. 

20. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Festiwalu 
(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883). 

21. Uczestnikom konkursu Organizator nie zapewnia zakwaterowania i nie zwraca kosztów przejazdu. 

22. Informacje o konkursie są umieszczone na stronie internetowej www.absurdalia.pl 

23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnych punktów Regulaminu do 30 dni przed 
rozpoczęciem Festiwalu. 


