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Organizacja V edycji  konkursu o nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych im. Jerzego 

Warchałowskiego na grafiki przeznaczone do prezentacji w przestrzeni polskich placówek 

zagranicznych  

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  wraz z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie ogłaszają 

konkurs na grafiki przeznaczone  do prezentacji w przestrzeni polskich placówek zagranicznych.   

Konkurs skierowany jest do studentów 3, 4 i 5 roku studiów jednolitych magisterskich bądź 3 

roku studiów I stopnia i 1 oraz 2 roku studiów  II stopnia  Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

 

1. ZADANIE ARTYSTYCZNE 

1. Zadaniem postawionym przed uczestnikami jest stworzenie grafiki lub cyklu grafik, które 

odzwierciedlać będą pozytywne skojarzenia związane z Marką Polska – kreatywność, witalność, 

dynamizm, nowoczesność, optymizm, otwartość na zmiany. Zwycięskie prace przeznaczone będą  do 

ekspozycji  w przestrzeni polskich placówek  zagranicznych.  

2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do Organizatora czytelnie i dokładnie wypełnionych 

oświadczeń dla  uczestników  dotyczących:  

 akceptacji treści Regulaminu; 

 przeniesienia praw autorskich oraz przeniesienia własności egzemplarza pracy; 

 zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

 karty zgłoszeniowej do konkursu; 

 zaświadczenia (dla studentów); 

3. Grafiki mogą być wykonanie w dowolnej technice artystycznej.  

4. Zgłaszane prace muszą być własnością autorów i muszą pozostawać wolne od zobowiązań praw 

osób trzecich. 

5. Prace nadsyłane na konkurs powinny być opatrzone metryczką zawierającą imię i nazwisko autora, 

tytuł grafiki, technikę, wymiary, datę powstania. 
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6. Prace nadsyłane na konkurs powinny być odpowiednio zabezpieczone. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenia w czasie transportu. 

7. Koszty dostarczania i odsyłania prac na konkurs oraz ich ewentualnego ubezpieczenia na czas 

transportu ponoszą autorzy. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niedopuszczenia do konkursu prac nie spełniających 

wymogów formalnych.   

 

2. UCZESTNICY 

1. Zadanie artystyczne jest przeznaczone wyłącznie dla  studentów 3, 4 i 5 roku studiów 

jednolitych magisterskich bądź 3 roku studiów I stopnia i 1 oraz 2 roku studiów II stopnia 

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

2. W zadaniu uczestniczyć mogą pojedyncze osoby lub maksymalnie dwuosobowe zespoły 

studentów. 

3. Z udziałem w zadaniu nie wiąże się konieczność wnoszenia żadnych opłat.  

4. Koszty przygotowania i opracowania prac pozostają po stronie uczestnika. Jeden 

uczestnik/zespół (maksymalnie 2 osoby) może zgłosić jedną grafikę lub cykl grafik.  

3. KRYTERIA OCENY 

1. Adekwatność jakości i tematyki grafik do dekoracji polskich placówek zagranicznych.  

2. Spełnienie warunków formalnych i technicznych określonych przez Organizatora. 

3. Wymogi technologiczne na polu „eksploatacji i użytkowania dzieła”: 

Z uwagi na to, że grafiki będą eksponowane w polskich placówkach zagranicznych powinny być łatwe 

w transporcie oraz posiadać wymiary: 70/ 100 cm. Materiały wykorzystane do przygotowania grafiki 

nie mogą być łatwopalne lub zagrażające zdrowiu. 

 

4. NAGRODY 

1. Najlepsza grafika lub cykl grafik zdobędzie nagrodę główną w wysokości 10 000 zł.  

2. Za grafikę lub cykl grafik, które otrzymają II miejsce zostanie przyznana nagroda pieniężna 

w wysokości 5 000 zł. Nagrodą za III miejsce będzie dyplom.  

3. Wszystkie nagrodzone prace będą mogły być wykorzystane do dekoracji w wybranych  

polskich placówkach zagranicznych. 

4. Komitet Nagrody zastrzega sobie prawo do nieprzyznania bądź innego podziału nagród.  

 

5. ZAKRES PROJEKTU 

1. Grafika lub cykl grafik o wymiarach: 70 / 100 cm.  
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2. Płyta CD zawierająca zdjęcia grafik.   

3. Prace należy dostarczyć w jakości umożliwiającej późniejsze publikacje (min. 4 MG, 300 dpi)  

4. Każda dokumentacja nie spełniająca tych wymogów nie będzie zakwalifikowana do 

konkursu. 

5. Liczba stron w opisie - 3.  

 

6. KODOWANIE PRAC 

1. Zgłoszenie biorące udział w konkursie musi być zaszyfrowane ośmiocyfrowym kodem.  

2. Tym samym kodem opatrzone muszą być:  grafiki, CD oraz zamknięta koperta dołączona do 

pracy zawierająca wypełnione oświadczenia wskazane w punkcie 1 ust. 2. 

3. Prace niezakodowane nie będą brały udziału w konkursie. 

 

7. HARMONOGRAM 

1. Wypełnioną Kartę Uczestnika wraz z grafiką lub cyklem grafik należy dostarczyć do 

Organizatora do dnia   30 października 2015 roku; liczy się data dostarczenia do 

Organizatora.  

2. Posiedzenie Komitetu Nagrody wyłaniające laureatów Nagrody Ministra Spraw 

Zagranicznych im. Jerzego Warchałowskiego odbędzie się w siedzibie Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie w dniu 9 listopada 2015 roku . Posiedzenie zostanie zakończone 

ogłoszeniem werdyktu połączonym z dekodowaniem prac. 

3. Organizatorzy konkursu  zastrzegają sobie prawo do dysponowania zwycięskimi pracami, w 

celu dekoracji polskich placówek zagranicznych.  Prace niezakwalifikowane muszą zostać 

odebrane na koszt własny autora w terminie do dnia 30 listopada 2015 roku. Po tym 

terminie prace zostaną zniszczone. 

 

8. KOMITET NAGRODY 

1. Minister Spraw Zagranicznych powołuje Komitet Nagrody w skład którego wejdą 

przedstawiciele Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.  

2. Obradom Komitetu Nagrody przewodniczyć będzie: Dyrektor Biura Infrastruktury MSZ  

Pani Małgorzata Kwapulińska. 

3. Wiceprzewodniczącym Komitetu Nagrody będzie: Prof. Paweł Nowak, Prorektor ASP w 

Warszawie. 

4. Członkami Komitetu Nagrody będą: 

 Agnieszka Frydrychowicz – Tekieli, Zastępca Dyrektora Biura infrastruktury MSZ, 
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 Waldemar Olewski, Zastępca Dyrektora Biura infrastruktury MSZ, 

 Krzysztof Augustin, Samodzielne stanowisko ds. estetyki wnętrz budynków MSZ, 

 prof. Błażej Ostoja Lniski – ASP w Warszawie,  

 dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, prof. ASP w Warszawie, 

 dr hab. Wojciech Zubala, prof. ASP w Warszawie, 

 Sekretarz – Oskar Majda, Biuro Infrastruktury MSZ. 

5. Komitet Nagrody dokona wyboru laureatów Nagrody Ministra Spraw Zagranicznych im. 

Jerzego Warchałowskiego spośród zgłoszonych prac. 

9. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

a. Nagrodzone grafiki pozostają własnością Organizatora.   

b. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji i publikowania nadesłanych prac 

do celów popularyzacji za pośrednictwem wydawnictw, czasopism i środków 

masowego przekazu bez uiszczania honorarium autorskiego.  

c. Każdy Uczestnik nadsyłając wniosek zgłoszeniowy do konkursu   tym samym wyraża 

zgodę na warunki określone w Regulaminie konkursu.  

d. Wzory dokumentów (oświadczeń) oraz Regulamin można otrzymać za 

pośrednictwem poczty elektronicznej po uprzednim zgłoszeniu się do Organizatora. 

 

UWAGA: Przekazane materiały dotyczące prac w formie elektronicznej pozostaną w 

archiwum Organizatora. Materiały nadesłane na konkurs mogą zostać wykorzystane przez 

Organizatora do publikacji oraz do realizacji wystawy prac. 

 

Organizatorzy konkursu: 

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Al. J. Ch. Szucha 23 

00-580 Warszawa 

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie  

Ul. Krakowskie Przedmieście 5 

00-068 Warszawa 

 

Prace należy dostarczyć/ nadesłać na adres Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 


