Одбор Сликарско - графичке секције расписује
КОНКУРС
за
ГОДИШЊУ ИЗЛОЖБУ С/Г СЕКЦИЈЕ УЛУПУДС-а 2021.

Изложба ће се одржати током октобра у Конаку кнегиње Љубице, у Галерији под сводовима.
Учесници пријавом на конкурс прихватају све услове и правила конкурса.
Кандидати су сагласни да на конкурс подносе оригинално ауторско дело чији су искључиви аутори
и власници и да тиме не крше нити ће кршити право интелектуалне својине трећег лица.
Изложба је продајног карактера.
ПРОПОЗИЦИЈЕ КОНКУРСА:
Право учешћа имају само чланови Удружења и чланови - кандидати, са делима насталим у
периоду од 2019. до данас. Сваки аутор може конкурисати са два репрезентативна рада, а
дозвољени су и раније излагани радови, само уколико то нису биле секцијске изложбе.
Дозвољене су све технике изражавања, из области сликарства и графике. Формат није
ограничен (пожељно је да не буду минијатуре). Радови треба да буду потписани на полеђини и
опремљени за излагање.
Радови који уживо не одговарају конкурсној фотографији биће изузети са изложбе.
Уколико су Вам потребни клип рамови из Удружења (100х70 цм), обавезно напомените то у
пријави. Котизацију од 1.000 дин плаћају само кандидати који су прошли селекцију. Сваки учесник
мора да има измирене обавезе према УЛУПУДС-у (плаћену чланарину).

Конкурс је отворен до: 4.9.2021.
Конкурсни материјал ПОПУНИТИ ЋИРИЛИЦОМ и послати у Word-u (никако не мењати у PDF
или JPG!!!) на e-mail: godisnjasg2021@gmail.com
1. Попуњена пријава (у прилогу)
Уместо речи „Пријава“, као наслов документа обавезно уписати своје: Име и презиме, назив рада
2. Фотографија рада треба да буде јасна, квалитетна и без рама (ако је слика урамљена) :
JPЕG, резолуција 300 DPI, дужа страница до 10 цм
Као назив фотографије исто уписати своје: Име и презиме, назив рада

Уколико пријава и фотографија нису у складу са пропозицијама конкурса, аутор подлеже
дисквалификацији, осим у случају јасне спречености да их адекватно припреми.
РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ће бити познати најкасније до 11.9.2019.
ДАТУМ ПРЕДАЈЕ РАДОВА и НАЧИН И РОКОВИ ЗА УПЛАТУ КОТИЗАЦИЈЕ ће бити објављени
накнадно.
Списак учесника биће послат свима који су конкурисали, објављен на сајту УЛУПУДС-а, као и на
ФБ страници СГ секције.
Учесници су сагласни са тим да ће њихов рад бити коришћен у сврху медијске промоције изложбе.
Сваки учесник ће добити 1 каталог, а биће додељена и једна (1) Диплома за рад.
Жири изложбе чини Одбор СГ секције, уз историчара уметности / аутора текста у каталогу и
прошлогодишњег награђеног аутора (уколико пристане на учешће у жирију).
Жири за награде биће састављен од три члана, од којих је један историчар уметности. Састав
жирија биће објављен накнадно.

КЛАУЗУЛА О ОДРИЦАЊУ ОДГОВОРНОСТИ
Организатор ће заједно са запосленима у Конаку кнегиње Љубице пружити максималан напор при
организацији, реализацији и остваривању безбедности изложбе и изложених радова, али се
одриче било какве одговорности у случају оштећења или крађе. Радови изложени на изложби неће
бити предмет осигурања од стране расписивача и спроводиоца, због недостатка финансијских
могућности за тако нешто.
Напомена: Организатор ће понудити излагачима опцију организовања дежурства на изложби, по
принципу добровољности, где би сваки аутор могао да се пријави да дежура у једном термину
током трајања изложбе. На овај начин се може осигурати већа сигурност радова и
професионалнији утисак о изложби, уколико се излагачи са тим сложе.
Расписивач и спроводилац нису одговорни за евентуално кршење права интелектуалне својине
код трећих лица.
Учесници пријавом на конкурс прихватају све услове и правила конкурса.
Расписивач конкурса и учесници се обавезују да ће се држати рокова за предају радова и
уплату котизације, као и свих осталих договора и рокова, предвиђених овим Конкурсом.

