КОНКУРС Сликарско - графичке секције УЛУПУДС-а
„Мали формат УЛУПУДС-а“ 2019.
КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ЗА СВЕ ЧЛАНОВЕ УДРУЖЕЊА - технике и теме су слободне

„Мали формат УЛУПУДС-а“ сваке године обилази више градова у Србији (обично око 10), са завршном
изложбом у децембру, у галерији „Сингидунум“ у Београду. О терминима отварања свих изложби
бићете благовремено обавештени путем сајта Удружења и Фејсбук странице СГ секције.
Жири изложбе чини Одбор СГ секције.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:


Сваки аутор конкурише са по једним репрезентативним радом, који до сада није излаган



Рад због транспорта кроз више градова мора бити добро технички опремљен и у адекватном
паковању, које се може више пута употребити - пожељно је направити фасциклу од картона.
Организатор не одговара за штету која настане услед неадекватно опремљених радова.



На полеђини и на паковању написати: име и презиме, назив рада и технику, годину настанка



Рад мора бити дводимензионалан, формата до 30х30 цм СА РАМОМ



Партиципацију од 1000 дин плаћају само они аутори чији рад прође селекцију



Конкурсни материјал мора бити у складу са задатим пропозицијама, иначе неће бити узет у обзир

Конкурс је отворен до 16.4.2019.
Списак учесника, датум и време предаје радова и котизације биће објављени најкасније до 20.4.2019.
на сајту УЛУПУДС-а и на Фесјбук страници СГ секције.
Конкурсни материјал послати на e-mail: maliformat2019@gmail.com
1. Пријаву (у прилогу)
2. Фотографију рада (у називу фотографије ставити: име и презиме и назив рада):
JPЕG, резолуција 300 DPI, дужа страница до 10 цм
Учесници су сагласни са тим да ће њихов рад бити коришћен у сврху медијске промоције изложбе.
Биће одштампан адекватан каталог, који ће бити доступан и у електронској верзији на сајту Удружења.
Додељује се једна (1) Награда за рад, на основу највећег броја освојених гласова публике у галеријама
које је изложба током претходне године обишла (2019. додељује се Диплома за 2018.) Саопштење
резултата и додела признања обавља се на отварању у Београду.
Учесници пријавом на конкурс прихватају све услове и правила конкурса. Учесници се обавезују да ће се
држати рокова за предају радова и уплату котизације, као и свих осталих договора и рокова,
предвиђених овим Конкурсом.

