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„Czarka jako obiekt wielowymiarowy” 
 

 

 

Historia ceramiki sięga paleolitu, począwszy od małych rzeźbiarskich motywów wotywnych, poprzez pierwsze 

formy naczyniowe, a następnie coraz szersze jej zastosowanie po dzisiejsze obekty artystyczne i współczesną 

formę użytkową. Ceramika na przestrzeni tysiącleci, stała się swoistym sposobem wypowiedzi autorskiej, 

medium, które inspiruje do działania. 

Tytułowa czarka jest charakterystycznym motywem, skupiającym w sobie wielowymiarowość materiału z 

którego jest wykonana. Może być zarówno formą funkcjonalną, jak również unikatowym obiektem 

zawierającym w sobie istotne dla artysty treści. Jej przeznaczenie określone jest przez kreatywność twórcy. 

Czarka służy za punkt wyjściowy, insprację. Od uczestników konkursu oczekujemy opracowania obiektów 

artystycznych, unikatowych, wzorniczych, użytkowych, rzeźbiarskich, etc. odpowiadających tematowi konkursu. 

Konkurs zostanie przeprowadzony w ramach IX edycji Festiwalu Wysokich Temperatur. 

 

 

 

 

 

Kurator konkursu  

Emilia Krankowska 

 

 

 
Regulamin Konkursu: 

 

§ 1. Przedmiot i zasady Konkursu 

 
1. Organizatorem konkursu jest Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. 

 

2. Kurator konkursu: Emilia Krankowska 

              Kontakt: e.krankowska@asp.wroc.pl 

              Tel.: +48 663 032 590 
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3. Celem konkursu jest promocja ceramiki zarówno jako sztuki plastycznej jak i użytkowej, oraz zwiększenie 

świadomości wszechstronności tego tworzywa. 

 

4.  Przedmiotem konkursu jest opracowanie obiektów artystycznych, unikatowych, wzorniczych, 

użytkowych, rzeźbiarskich, etc., odpowiadających tematowi konkursu, który zostanie przeprowadzony w 

ramach IX edycji Festiwalu Wysokich Temperatur. 

 

5. Do realizacji projektów wymagane jest użycie ceramiki  

 

6. Autor, zgłaszając prace do konkursu, gwarantuje, że nie posiada ona wad prawnych oraz przyjmuje na 

siebie wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich związane z uchybieniami finansowo-prawnymi 

dotyczącymi zgłoszonej pracy. 

 

7. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować drogą mailową na adres: 

e.krankowska@asp.wroc.pl do dnia:  

 

 

§ 2. Warunki uczestnictwa 

 

1. Konkurs ma charakter otwarty, kierowany jest do wszystkich twórców posługujących się tworzywem 

ceramicznym. 

 

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 obiekty. 

 

3. Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które: 

a. zapoznały się z niniejszym Regulaminem i zaakceptują jego postanowienia 

b. dostarczą Organizatorowi konkursu formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganym 

obiektem konkursowycm do dnia: 10.06.2015. 

c. prace należy nadsyłać na adres: 

Konkurs „Czarka jako obiekt wielowymiarowy”. Z dopiskiem Emilia Krankowska 

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta  

Ul. Traugutta 19/21  

50-416 Wrocław 

lub złożyć osobiście na portierni ASP budynku Centrum Sztuki Użytkowej Centrum Innowacyjności, 

pod ww. adresem z wyraźnym opisem „Czarka jako obiekt wielowymiarowy” 

 

4. Obiekt konkursowy musi zostać opatrzony 6-cyfrowym kodem. Nie może być oznakowany nazwą 

Uczestnika Konkursu składającego pracę, ani innymi informacjami umożliwiającymi zidentyfikowanie 

Autora obiektu przed rozstrzygnięciem Konkursu. 

 

5. Do pracy należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym 6-cyfrowym kodem co obiekt. W kopercie 

należy umieścić wypełniony formularz zgłoszeniowy, oraz zdjęcie pracy w formie cyfrowej na płycie CD - 

jeden autor składa jedną płytę CD i jeden formularz, niezależnie od ilości prac. Prace pozbawione 

formularza, zdjęcia, niezasygnowanie lub opatrzone nieczytelnie wypełnionym formularzem nie wezmą 

udziału w konkursie. 

 

6. Zdjęcia załączone do prac należy zatytułować imieniem i nazwiskiem autora w układzie  

NAZWISKO_IMIĘ. Plik w formacie .jpg powinien mieć rozdzielczość 403x403 px.  

Zdjęcia powinny zostać wykonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami – na anonimowym tle 

podkreślającym walory pracy, z równomiernym oświetleniem, etc. Zdjęcia nie nadające się do publikacji 

ze względu na bardzo niską jakość zostaną wykluczone z głosowania Publiczności. Organizator zastrzega 



 

3 

 

 

sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć w celu promocji konkursu oraz Festiwalu bez 

dodatkowych uzgodnień z autorami. 

 

7. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac, to 31.05.2016. 

 

 

§ 3. Warunki finansowe 

 

1. Organizator przewiduje nagrody w dwóch kategoriach:  

a. Nagroda Jury:  

- I miejsce: 500pln,  

- II miejsce: 300pln, 

- III miejsce: 200pln,  

 

              b. Nagroda Publiczności (przyznana podczas trawania Festiwalu):  

                      -I miejsce: 250pln,  

 

b. Nagroda Publiczności (przyznana podczas głosowania internetowego):  

                      -I miejsce: 250pln,  

 

2.  Nagrody Jury zostaną przyznane do 17.06.2016 

 

3. Kwota zostanie przelana na indywidualne konto bankowe uczestnika 

 

4. Jury wyłonione zostanie spośród środowiska akademickiego ASP we Wrocławiu i zaproszonych gości. 

Dokładny skład ogłoszony zostanie wkrótce na stronie internetowej i facebooku.  

 

5. Głosowanie publiczności (b) odbędzie się na fanpage’u Festiwalu i trwać będzie od 10.06.2016 do 

15.06.2016. O zwycięstwie zdecyduje ilość polubień zdjęcia pracy. W głosowaniu Publiczności 

wykorzystane zostaną zdjęcia nadesłane przez autorów. Organizator zastrzega sobie prawo do korekcji 

nadesłanych zdjęć, w celu zachowania spójnej formy prezentacji 

 

6. Głosowanie publiczności (c) odbędzie się podczas Festiwalu Wysokich Temperatur i trwać będzie przez 

sobotę do momentu roztrzygnięcia konkursu. O zwycięstwie zdecyduje ilość głosów gości i uczestników 

Festiwalu.  

 

7. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi na wernisażu wystawy pokonkursowej, 

która odbędzie się na terenie ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu w czasie trwania Festiwalu 18.06.2015. 

 

8. Na wystawie pokonkursowej zaprezentowane zostaną najlepsze spośród zgłoszonych prac. Decyzję o 

doborze prac podejmie Jury konkursu. 

 

 

§ 5. Harmonogram 

 

1. Ogłoszenie konkursu: 

 

2. Składanie prac konkursowych do 10.06.2016 
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3. Głosowanie na na fanpage’u Festiwalu od 10.06.2016 do 15.06.2016 

 

4. Przyznanie nagród przez Jury do 17.06.2016 

 

5. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród podczas wernisażu 18.06.2016 

 

 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

 

1. Zgłoszenie obiektu do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego 

Regulaminu 

 

2.  Prace wyróżnione pozostaną do dyspozycji Organizatora najdalej do listopada 2016r. . Organizatorowi 

przysługuje prawo do prezentacji prac w tym okresie wraz z wyraźnym wskazaniem autora. Prace 

niezakwalifikowane do wystawy zostaną odesłane przed końcem czerwca 2016 roku.  

 

3. Prace odsyłane będą wyłącznie na koszt autora po uprzednim kontakcie mailowym z kuratorem 

konkursu do 4 tygodni  od zakończenia konkursu. W innym przypadku stają się one własnością 

organizatora. 

 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność innych podmiotów, dostawców, usług 

internetowych lub działąlności poczty. 

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u kuratora konkursu Emilii Krankowskiej, 

e.krankowska@asp.wroc.pl, tel.: +48 663 032 590 

 

 

 

 

 
 


