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Regulamin Konkursu o Nagrodę Scenograficzną im. Jerzego Moskala  

Festiwalu Nowej Scenografii 

§ 1 

1. Organizatorem konkursu o nagrodę im. Jerzego Moskala, zwanego dalej Nagrodą, jest Muzeum 

Śląskie działające w tym zakresie przez swój oddział - Centrum Scenografii  Polskiej oddział Muzeum 

Śląskiego w Katowicach, zwany dalej Organizator. 

2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 

3. Nagroda jest integralnie powiązana z Festiwalem Nowej Scenografii i wystawą  „Wymiary 

scenografii” zwaną dalej Wystawą. 

4. Wystawa prezentuje projekty w siedmiu kategoriach: 

a) Dyplom scenografia teatralna; 

b) Dyplom scenografia filmowa; 

c) Dyplom – kostium; 

d) Licencjat scenografia teatralna; 

e) Licencjat scenografia filmowa; 

f) Scenografia zrealizowana – teatr; 

g) Scenografia zrealizowana – film. 

5. Nabór i ocena projektów do wystawy odbywa się w dwóch etapach: 

- preselekcji dokonanej przez komisję konkursową  

- finałowej procedury konkursowej (konkursy głównego) 

6. Nabór projektów do Wystawy w pierwszym etapie będzie się odbywał w terminie 20.02 – 

15.06.2015 na podstawie nadesłanej na adres: konkurs@scenografia-polska.pl  prezentacji projektu 

w jednej z wymienionych kategorii, w formacie PDF w rozdzielczości ekranowej. W tytule 

wiadomości należy wpisać wg wzoru: „Imię, nazwisko + nazwa kategorii” np. „Jan Nowak – 

scenografia zrealizowana – film”. 

7. Do maila należy dołączyć kartę zgłoszenia stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

8. O nagrodę w kategoriach a)–e) mogą ubiegać się jedynie projekty powstałe w ramach wyższych 

studiów artystycznych z zakresu scenografii zrealizowane w ciągu roku akademickiego 2013/2014 

oraz 2014/2015.  

9. O nagrodę w kategoriach f)-g) mogą ubiegać się projekty realizacji, których premiery miały miejsce 

w latach 2010–2015, a ich autorzy zdobyli dyplom wyższej uczelni artystycznej w latach 2009-2014.  

10. Nadesłanie karty zgłoszeniowej i projektów jest równoznaczne ze zgodą na udział w Wystawie, która 

odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniach 10.09. – 27.09.2015 r. 

11. Lista finalistów wyłonionych w etapie preselekcji zostanie ogłoszona na stronie internetowej 

organizatora (www.muzeum-slaskie.pl) do dnia 26.06.2015 r. 
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12. Z autorami prac zakwalifikowanych do konkursu głównego organizator będzie się kontaktował 

indywidualnie w celu ustalenia dalszego trybu postępowania. 

13. Autorzy otrzymają rider techniczny określający parametry ekspozytorów i środków wystawienniczych 

dostępnych dla uczestników konkursu. 

14. Autorzy otrzymają również kartę konkursu finałowego, za pomocą której dokonają wyboru 

dostępnych środków aranżacyjnych i ekspozycyjnych opisanych w riderze. 

15. Autorzy zakwalifikowani do konkursu głównego zostaną poproszeni o przesłanie plików z wybranymi 

przez siebie wizualizacjami projektu w wielkości 300 DPI w formacie TIF lub JPG.  

16. Wszystkim uczestnikom Konkursu zostaną zapewnione zbliżone warunki wystawiennicze w zakresie 

powierzchni wystawienniczej oraz dostępnych środków ekspozycyjnych. 

17. Autorzy prac zostaną poproszeni o dostarczenie wybranych wcześniej samodzielnie elementów prac, 

które będą reprezentowały projekt na wystawie do siedziby Organizatora do dnia 10.08. 2015r. 

18. Pełna dokumentacja projektu będzie dostępna na zbiorczych stanowiskach komputerowych 

znajdujących się w przestrzeni Wystawy.  

19. Nie dostarczenie projektów w terminie wymienionym w pkt. 17 może spowodować brak kwalifikacji 

do wystawy i internetowego katalogu towarzyszącego Wystawie. 

§ 2 

1. Oceny projektów zgłoszonych do Nagrody dokonuje Komisja powołana przez organizatora i złożona 

z osób, których doświadczenie zawodowe związane jest z scenografią i sztukami plastycznymi oraz z 

przedstawiciela Muzeum Śląskiego, zwana dalej Komisją. 

2. Komisja dokona oceny w dniach: 24- 25.09.2015 r.  

3. Laureaci Nagród zostaną wybrani zwykłą większością głosów członków Komisji. 

4. Ogłoszenie wyników i ich uzasadnienie  oraz wręczenie nagród odbędzie w dniu 26.09.2015. w 

siedzibie Organizatora podczas uroczystości wręczenia nagród. 

5. Nagrody mają charakter finansowy i wynoszą 1.500 złotych w każdej z kategorii przy czym Komisja 

zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody. 

6. W każdej z kategorii przyznawana jest tylko jedna nagroda przy czym Komisja może również 

przyznać po dwa wyróżnienia w każdej kategorii. Wyróżnienie nie ma charakteru finansowego i nie 

wiąże się z żadnego rodzaju korzyścią o takim charakterze.  

7. Organizator zaprasza również do udziału w ocenie prac Dyrektorów Teatrów, którzy mogą przyznać 

własne nagrody wybranym przez siebie autorom. Nagrody Dyrektorów Teatrów są zaproszeniem do 

współpracy w teatrach, której forma i zasady są określane przez Dyrektorów.  
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§ 3 

1. Autorzy projektów dokonują samodzielnego montażu prac w siedzibie Organizatora w dniach 05. 09 

-09.09. 2015 r. pod nadzorem służb technicznych Organizatora.  

2. Termin montażu należy uzgodnić drogą mailową z organizatorem używając adresu wskazanego 

przez Organizatora. 

3. Środki do montażu uczestnik Wystawy dostarcza we własnym zakresie. Organizator dopuszcza 

następujące środki montażowe: klej na gorąco, taśma klejąca dwustronna, opaski zaciskowe, masa 

mocująca, zszywacz tapicerski.  

4. Autorzy projektów wyrażają zgodę na wykonanie przez Organizatora dokumentacji projektów w 

formie fotografii, zapisu video  i na wykorzystywania wizerunków projektów dla celów 

promocyjnych i informacyjnych związanych z Wystawą zarówno w przypadku jej aktualnej jak i 

przyszłych edycji- w tym katalogu wystawy i publikacji powystawowych. 

5. Autorzy prac biorących udział w Wystawie i ubiegający się o Nagrodę wyrażają zgodę-poprzez 

podpisanie odrębnego oświadczenia zawartego w Karcie zgłoszeniowej, o której mowa w §1 pkt. 

8 - na udostępnianie i przetwarzania swoich danych osobowych do celów organizacji Wystawy i 

przekazania nagrody oraz na upowszechnianie informacji o nich. 

6. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż jest autorem pracy. 

Uczestnicy mają prawo zgłaszać do konkursu wyłącznie projekty wykonane samodzielnie, do 

których posiadają wszelkie prawa autorskie lub oświadczenia posiadaczy praw do ich 

wykorzystania. Projekty nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności prawa do 

wizerunku. Uczestnik Konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku roszczeń 

kierowanych do Organizatora Konkursu w związku z naruszeniem praw autorskich osób trzecich. 

7. Zasady opisane w pkt. 4 dotyczą również zawartości audio – video wykorzystywanej w projekcie w 

szczególności w przypadku realizacji filmowych i teatralnych.  

8. W przypadku wykorzystywania zarejestrowanych fragmentów utworów, takich jak filmy lub 

spektakle teatralne, autorzy projektów są zobowiązani do dostarczenia oświadczenia instytucji 

(teatru, firmy producenckiej itp.) posiadającej prawa do udzielania licencji na publiczne odtwarzanie 

utworu.  

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących przestrzegania zasad opisanych w pkt. 6 

Organizator ma prawo poprosić Autora o dostarczenie dodatkowego dokumentu potwierdzającego 

posiadanie praw, o których mowa w pkt. 6. 

10. W przypadku braku praw lub potwierdzających je oświadczeń Organizator zastrzega sobie prawo do 

odrzucenia projektu. 

11.  Z chwilą przystąpienia do konkursu Autor wyraża zgodę na nieodpłatne, bezterminowe i niewyłączne 

korzystanie z projektu w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w 

szczególności:  



4 
 

a) na publiczne udostępnianie, przetwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie projektu każdą 

techniką; 

b) wpisanie do pamięci dowolnej liczby komputerów; 

c) rozpowszechnianie projektu poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach 

komputerowych, Internecie oraz telefonach komórkowych; 

d) wprowadzanie wizerunku projektu do obrotu. 

§ 4 

1. W ramach festiwalu przyznawana jest również specjalna nagroda międzyuczelnianą, którą 

przyznaje odrębne jury złożone z osób wytypowanych do składu jurorskiego przez uczelnie 

zgłaszające projekty do konkursu w tej kategorii.  

2. Propozycje do nagrody składają Akademie Sztuk Pięknych realizujące dyplomy ze scenografii 

teatralnej i filmowej oraz kostiumu.  

3. Jedna uczelnia może zgłosić wyłącznie jeden dyplom w każdej z wymienionych w pkt. 2 dyscyplin. 

4. Z wszystkich zgłoszonych prac jury nagrodzi  tylko jeden dyplom. 

5. Nagroda ma charakter finansowy i wynosi 1.500 złotych. 

6. Prace wraz z kartą zgłoszeniową i riderem technicznym z należy dostarczać do siedziby Organizatora 

do 05.09. 2015 r.  

7. Autorzy prac lub osoby delegowane przez uczelnie dokonują samodzielnego montażu prac w dniach 

05-09.09.2015 r. 

8. Wszystkie zasady niniejszego regulaminu w szczególności w zakresie praw autorskich, praw do 

wizerunku, montażu, zgody na publikację i udostępnianie obowiązują bez zmian, zgodnie z zapisami 

niniejszego regulaminu. 

Uczestnictwo w wystawie i nagrodzie oznacza zapoznanie się autorów projektów z niniejszym 

regulaminem i akceptację zawartych w nim zasad. 

 


