Organizator:
Instytut Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
Współorganizatorzy:
Galeria Stalowe Anioły w Bytomiu,
Galeria Epicentrum w Jastrzębiu Zdroju.

WARUNKI UCZESTNICTWA
	Udział w Biennale ma charakter konkursowy. Konkurs jest przeznaczony dla studentów kierunków artystycznych wszystkich typów uczelni.

W konkursie mogą uczestniczyć prace powstałe w pracowni bądź poza pracownią uczelni będące realizacjami w następujących kategoriach:
A:
rysunek
malarstwo (wraz z tkaniną)
grafika warsztatowa
grafika komputerowa
ex-libris
logo

B:
medal
statuetka
statuetka
fotografia monochromatyczna
fotografia barwna
krótka forma filmowa
Każdy autor może nadesłać trzy prace w dowolnej technice. Format obowiązujący wszystkich uczestników nie może przekraczać w przypadku realizacji płaskich 15 x 15 cm, przestrzennych 25 x 15 x 15 cm, realizacji filmowych do 5 min w zapisie cyfrowym. Prace oprawione w passe-partout nie mogą przekraczać maksymalnego wymiaru 25 x 25 cm. UWAGA! Prac nie należy oprawiać w ramy.
Opłatę uczestnictwa w wystawie w kwocie 25,-zł. Należy wpłacić na konto organizatora 69105013281000002261120386 PWSZ w Raciborzu, 47-400 Racibórz ul. Słowackiego 55 z dopiskiem BIENNALE
Każdą pracę należy opisać na odwrocie: imię i nazwisko, tytuł pracy, data powstania, technika, wymiary oraz adres autora.
Autorzy przysyłają prace na własny koszt. Po zakończeniu wystawy prace zostaną odesłane na koszt organizatorów. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie przesyłki z pracami podczas transportu.
TERMINY
Prace wraz z kserokopią dowodu opłaty należy przesłać do 12 stycznia 2007 roku na adres:
Instytut Sztuki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu,
ul. Cecylii 10, 47-400 Racibórz
	Nagrody
Posiedzenie Jury odbędzie się 16 stycznia 2007 roku. Wszystkie zakwalifikowane prace, będą zamieszczone w katalogu Biennale.
Jury przyzna:
	Grand Prix, nagrody i wyróżnienia honorowe.
Ponadto organizatorzy zapewniają:
	wydruk prac i informacji o zwycięzcach w piśmie literacko-artystycznym Almanach Prowincjonalny

zamieszczenie prac w internecie
ekspozycję prac na wystawach pokonkursowych w Galerii Stalowe Anioły w Bytomiu, Galerii Epicentrum w Jastrzębiu Zdroju, na uczelniach artystycznych zainteresowanych prezentacją nadesłanych prac. Głównemu zwycięzcy organizatorzy zapewniają indywidualną wystawę w Galerii Stalowe Anioły w Bytomiu.
Prace nagrodzone stają się własnością organizatorów. Wernisaż pierwszej wystawy pokonkursowej nastąpi w lutym 2007 roku (wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o dokładnym terminie). Odesłanie prac nastąpi do końca 2007 roku.
Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są pod adresem: www.konkurs.raciborz.edu.pl
Wszelkich informacji udziela Sekretariat Instytutu Sztuki, tel. 032 418 14 05
Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem autorstwa prac, przyjęciem warunków uczestnictwa w I STUDENCKIM BIENNALE MAŁYCH FORM oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikowanie prac w druku i Internecie.

