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dla artystów sztuk wizualnych

FAQ
➔
Kto może wziąć udział w konkursie „Allegro Prize 2022”?
Konkurs jest przeznaczony dla artystów sztuk wizualnych wszystkich dyscyplin. Nabór jest
otwarty dla artystów będących studentami lub absolwentami akademii sztuk pięknych/uczelni artystycznych; oraz twórców, którzy nie ukończyli kierunkowych (artystycznych)
studiów, lecz mają udokumentowaną działalność artystyczną. Nie ma ograniczeń wiekowych
ani terytorialnych.
➔
Czy mogę wysłać zgłoszenie w imieniu artysty?
Tak, ale prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem oraz przesłanie podpisanego
Oświadczenia pełnomocnika.
➔






➔
Czy udział w konkursie jest odpłatny?
Udział w konkursie "Allegro Prize" jest bezpłatny i dobrowolny.

www.allegroprize.pl

allegroprize@contemporarylynx.com



Jakie są nagrody?
3 Nagrody Główne. Dla każdego z trzech zwycięzców: 25.000,00 PLN brutto (łącznie
75.000,00 PLN brutto), artykuł przygotowany przez redakcję Contemporary Lynx w
Contemporary Lynx Magazine 1(19)2023 lub 2(20)2023 oraz na stronie Fundatora.
Organizator przekaże także roczną subskrypcję drukowanego magazynu Contemporary Lynx wraz z dostawą na wskazany adres korespondencyjny.
Nagroda publiczności: 5.000,00 PLN brutto, wywiad w Contemporary Lynx Magazine
Weekly Online wraz informacją o publikacji w newsletterze; Za pomocą mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest). Organizator przekaże także
roczną subskrypcję drukowanego magazynu Contemporary Lynx wraz z dostawą na
wskazany adres korespondencyjny.
Nagroda dla 10 laureatów: 10 wyróżnień: publikacja wybranych przez Organizatora
prac laureata Contemporary Lynx Weekly Online wraz informacją o publikacji w newsletterze; Za pomocą mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest. Organizator przekaże także roczną subskrypcję drukowanego magazynu Contemporary Lynx wraz z dostawą na wskazany adres korespondencyjny.
Nagrodą za zakwalifikowanie do Etapu I Konkursu jest egzemplarz aktualnego Contemporary Lynx Magazine z dostawą na wskazany adres korespondencyjny przekazany przez Organizatora.

➔
Do kiedy można wysyłać zgłoszenia?
Zgłoszenia należy składać do końca dnia 27 września 2022 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego lub mailowo.
➔
Gdzie znajdę formularz zgłoszeniowy?
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronach internetowych:
● http://www.allegroprize.pl
● http://www.contemporarylynx.co.uk/allegroprize
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Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia aplikacji drogą mailową na konkurs?
Plik zawierający portfolio Uczestnika.
Dane kontaktowe.
Plik zawierający skan podpisanej zgody na brzmienie Regulaminu, a także fakultatywnej
zgody na otrzymywanie informacji handlowej (Plik do pobrania na stronie internetowej
Konkursu o nazwie “Zgoda artysty”).
W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią, również plik zawierający skan podpisanej
zgody na brzmienie regulaminu dokumentacji potwierdzającej oświadczenie o umocowaniu osoby trzeciej do działania w imieniu Uczestnika oraz oświadczenie osoby zgłaszającej lub artysty, iż artysta wyraził zgodę na udział w Konkursie (plik do pobrania na
stronie internetowej Konkursu o nazwie “Oświadczenie pełnomocnika”), a także skan
fakultatywnej zgody na otrzymywanie informacji handlowej. Ponadto, osoba trzecia
zgłaszająca Uczestnika zobowiązana jest do niezwłocznego przekazania klauzuli informacyjnej Uczestnikowi.
Powyższe dokumenty prześlij na adres: allegroprize@contemporarylynx.com

➔
Czy mogę wysłać portfolio w formie linków?
Twoje portfolio nie może zostać przesłane w formie linku/linków do strony/stron internetowych! Portfolio przesłane w ten sposób będzie natychmiast odrzucone.
➔
Jakie są możliwe drogi zgłoszenia swojego portfolio?
Poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronach:
●
http://www.allegroprize.pl
●
http://www.contemporarylynx.co.uk/allegroprize
oraz drogą mailową: allegroprize@contemporarylynx.com

➔
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➔
Co zrobić w przypadku, kiedy wystąpi problem techniczny podczas wgrywania
załączników?
Należy skontaktować się z organizatorami konkursu drogą mailową lub przesłać zgłoszenie
drogą mailową: allegroprize@contemporarylynx.com









Jakie są kryteria konkursu?
Portfolio musi zawierać co najmniej 3 prace Uczestnika i nie więcej niż 30 prac.
Plik zawierający portfolio nie może być większy 10MB, a liczba stron w pliku nie może
być większa niż 30.
Reprodukcje dzieł (wszystkie techniki i media z dziedziny sztuk wizualnych są akceptowane).
Krótka biografia opisowa (maksymalnie 5-6 zdań), która będzie zawierać: szczegóły wykształcenia, działalności artystycznej i listy głównych wystaw, stypendia, rezydencje artystyczne.
Portfolio może zawierać opisy prac, techniki i komentarze do projektów.
Portfolio może również zawierać zewnętrzne linki do stron internetowych lub filmów;
Prace umieszczone w portfolio bezwzględnie muszą stanowić wyłącznie przejaw działalności twórczej Uczestnika. Niedopuszczalne jest umieszczenie w portfolio pracy, której
Uczestnik nie jest autorem.
Umieszczenie w portfolio pracy niebędącej przejawem działalności twórczej Uczestnika
powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu.
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W przypadku prac współautorskich, umieszczenie pracy w Konkursie może nastąpić
wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez pozostałych współautorów.
Uczestnik, umieszczając taką pracę w portfolio oświadcza, iż taka zgoda została wyrażona przez pozostałych współtwórców.

➔
Z ilu etapów składa się Konkurs?
Konkurs składa się z dwóch etapów:
1 etap: Wstępna selekcja nadesłanych portfolio; wyboru shortlisty 30 artystów dokona Fundacja Contemporary Lynx oraz przedstawiciel Allegro.
Ogłoszenie shortlisty 30 portfolio: 16 listopada 2022.
2 etap: Ostatecznego wyboru zwycięzców z wyselekcjonowanej 30-tki twórców dokona jury w
składzie: Dorian Batycka, Joanna Kamm, Ksenia Malykh, Anja Rubik, Slavs & Tatars, Karolina
Miszczak, Dobromiła Błaszczyk i Sylwia Krasoń.
Ogłoszenie wyników: 6 grudnia 2022.
➔
Kto zasiada w Jury wybierającym i oceniającym portfolio?
Dorian Batycka, Joanna Kamm, Ksenia Malykh, Anja Rubik, Slavs & Tatars, Karolina Miszczak,
Dobromiła Błaszczyk i Sylwia Krasoń
➔

Kiedy zostaną ogłoszone ostateczne wyniki?
Ogłoszenie oficjalnych wyników nastąpi 6 grudnia 2022.

➔
●
●
●

Gdzie znajdę wyniki konkursu “Allegro Prize”?
Stronie internetowej konkursu Allegro Prize.
W mediach społecznościowych Allegro i Contemporary Lynx.
Zwycięzcy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

➔
●
●
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➔
Ja wygląda proces przyznania Nagrody Publiczności?
Nagroda publiczności zostanie przyznana przez publiczność konkursu w formie publicznego
głosowania na podstawie Listy zakwalifikowanych artystów do Etapu II i opublikowanej na
Stronie Konkursu. Głosowanie będzie trwało od 16.11-01.12.2022

●
●

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie?
W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody finansowe o łącznej wysokości 75 000
złotych i jedna nagroda publiczności w wysokości 5 000 złotych.
Zwycięzcy zostaną wybrani przez wybitne jury w składzie: Dorian Batycka, Joanna
Kamm, Ksenia Malykh, Anja Rubik, Slavs & Tatars, Karolina Miszczak, Dobromiła Błaszczyk i Sylwia Krasoń.
Prace zwycięzców oraz osób wyróżnionych będą publikowane na łamach czasopisma
Contemporary Lynx Magazine oraz na stronie konkursu Allegro.
Nie ma opłaty wpisowej.

Jeśli nie znalazłaś/eś w powyższym dokumencie odpowiedzi na swoje pytanie prosimy o kontakt: allegroprize@contemporarylynx.com
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Sprawdź Regulamin konkursu “Allegro Prize 2022”
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Zgłoś się:
polska wersja językowa: http://www.allegroprize.pl
angielska wersja językowa: http://www.contemporarylynx.co.uk/allegroprize

