Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów

Międzynarodowe Centrum Targowe

KONKURS

REGULAMIN
1. Niniejszym ustanawia się coroczny konkurs dla twórców rzemiosła artystycznego z
branży złotniczo-jubilerskiej, z nagrodami Mistrz Złota, Mistrz Srebra, Mistrz
Czasu, Mistrz Przestrzeni 3D, zwanymi dalej Nagrodami. Konkurs skierowany jest
do jubilerów, złotników i zegarmistrzów zajmujących się tworzeniem wyrobów
autorskich

lub

konserwacją

i

renowacją wyrobów

zabytkowych

oraz

do

projektantów biżuterii tworzących w technice 3D.
2. Organizatorami konkursu są Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów oraz
Międzynarodowe Centrum Targowe Sp. z o.o.
3. Nagrody przyznawane są dla autorów najlepszych w 2016 roku prac w danej
kategorii.
4. Nagrody mają charakter indywidualny i przyznawane są osobom fizycznym.
5. Nagrodami w konkursie są dyplomy i medale oraz nagrody pieniężne i rzeczowe, w
tym udział w wystawach pokonkursowych w Polsce i za granicą.*
6. Nagrody przyznawane są w kategoriach:
a) Mistrz Złota 2016 – biżuteria złota,
b) Mistrz Srebra 2016 – biżuteria srebrna i z innych materiałów,
c) Mistrz Czasu 2016 – zegary i zegarki,
d) Mistrz

Przestrzeni

komputerowych.

3D

2016

-

projekty

biżuterii

w

technologiach

O zakwalifikowaniu pracy do danej kategorii decyduje Jury Konkursu.
7. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę, w formie pojedynczego
przedmiotu lub kompletu albo zestawu. Prace nie mogą być wcześniej
prezentowane publicznie.
8. Uczestnicy konkursu w kategorii Mistrz Czasu mogą zgłaszać również prace
polegające na renowacji obiektów artystycznych lub zabytkowych.
9. W celu wspierania rozwoju szkolnictwa zawodowego w złotnictwie ustanawia się
pozakonkursową nagrodę Mistrz Junior, dla autora najlepszej pracy spośród
uczniów szkół zawodowych złotniczo-jubilerskich. Prace do tej nagrody, w
kategoriach wymienionych w pkt 6 a-d, mogą składać szkoły zawodowe złotniczojubilerskie.
10. Temat prac w 2016 roku: „Siła”.
11. Termin zgłaszania prac: do 20.09.2016.
12. Pracę należy dostarczyć lub przesłać na adres: Międzynarodowe Centrum Targowe,
ul. Rzymska 13/19 lok. 2, 03-976 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs MZSCP”, w
bezpiecznym opakowaniu, uwzględniającym wielokrotne użycie, oznaczonym 6cyfrowym

godłem

pracy.

Prace

nie

mogą

zawierać

żadnych

informacji

pozwalających na identyﬁkację autora pracy. Prace zawierające takie informacje
będą dyskwaliﬁkowane. Osobno należy przesłać kopertę oznaczoną tym samym
godłem, zawierającą Kartę Pracy (Zał. nr 1 do Regulaminu). Dostarczenie oraz
pokonkursowy

odbiór

pracy

odbywa

się

na

koszt

uczestnika

konkursu.

Organizatorzy przejmują odpowiedzialność za pracę od chwili jej dostarczenia
(nadesłania), aż do odebrania (odesłania) przez zgłaszającego.
13. Jury konkursu zbiera się w terminie pomiędzy 21 a 28.09.2016, w siedzibie MCT
Sp. z o.o. W kategoriach wymienionych w pkt 6 a-d zostają przyznane nagrody
główne („Mistrz”) po jednej w każdej kategorii. Jury może również przyznać
wyróżnienia dla wybranych prac.
14. Ogłoszenie nazwisk autorów nagrodzonych prac oraz wręczenie Nagród następuje
w czasie targów Złoto Srebro Czas w Warszawie, na uroczystej

gali w dniu

30.09.2016.
15. Prace nagrodzone zostaną zaprezentowane publiczności w czasie targów Złoto
Srebro Czas 2016, na stoisku Ogólnopolskiego Cechu Rzemieślników Artystów.
16. Autorzy nagrodzonych prac, którzy otrzymali nagrodę pieniężną, zgodnie z

obowiązującymi przepisami zobowiązani są do zapłacenia zryczałtowanego
podatku dochodowego w wysokości 10% otrzymanej Nagrody.
17. Prace nie nagrodzone należy odebrać po ogłoszeniu wyników konkursu do dnia
1.10.2016, podczas trwania targów Złoto Srebro Czas 2016. Prace nieodebrane w
tym terminie mogą być odebrane lub odesłane w innym terminie, po uzgodnieniu z
Komisarzem Konkursu.

*Wysokość nagród pieniężnych i rodzaj nagród rzeczowych zostaną podane do końca lipca 2016.
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Komisarz Konkursu Piotr Jan Łompierz – Dyrektor
Biura Ogólnopolskiego Cechu Rzemieślników Artystów, tel.: 733-980-733, e-mail: ocra@wp.pl.

