
 
Aeolský prach  

Medzinárodný salón Pastelistov 2019 

Pravidlá 
 

Základné informácie 
 

1. Aeolský prach je medzinárodná autorská výstava diel, ktoré sú vytvorené pastelom.  
2. Prihlásiť sa môžu amatéri aj profesionálni umelci. Registrácia trvá do 28.12.2018. 
3. Vystavované diela musia byť schválené trojčlennou komisiou, ktorá ohodnotí 

prihlásené diela. Každý autor bude informovaný o výsledkoch do konca februára 
2019. Zasielanie originálov bude prebiehať od 1.3. do 1.4.2019. 

4. Salón Aeolský prach sa uskutoční 29.4.-19.5.2019 v galérii Fontána, Beethovenova 1 
v Piešťanoch, vernisáž výstavy bude 29.4.2019 o 17:00. 

5. Registračný poplatok je stanovený na 5€. Zaplatením tohto poplatku sa zároveň 
prihlásený umelec stáva členom Spoločnosti pastelistov Slovenska. 

6. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť termíny, prípadne zrušiť výstavu. 
 
Prihlasovanie 
 

1. Prihlásiť sa môžu amatéri aj profesionálni umelci. 
2. Prihlasovanie trvá od vyhlásenia až do 28.12.2018. 
3. Každý autor sa môže prihlásiť len jedenkrát. 
4. Každý autor môže prihlásiť najviac 5 obrazov. 
5. Prihlasuje sa cez internet. Na email: info@ivankaelde.com treba zaslať vyplnenú 

prihlášku, fotografie diel v rozlíšení najmenej 1200x900 px, stručný životopis autora - 
maximálne 500 znakov a potvrdenie o zaplatení registračného poplatku. 

 
Posudzovanie a výber diel 
 

1. Prihlásené diela bude hodnotiť trojčlenná komisia. 
2. Každý prihlásený obraz bude komisii prezentovaný orezaný, aby neniesol žiadne 

identifikačné údaje autora (v prípade, že autor svoje dielo podpísal).  
3. Diela vytvorené ako reprodukcie či kópie iných diel, reprodukcie fotografií a 

neautorské diela, diela vytvorené na workshope alebo pod vedením lektora nebudú 
akceptované.  

4. Každý z porotcov priradí každému dielu maximálne 10 bodov. Rozhodujúci bude 
výsledný súčet bodov. V prípade rovnakého počtu bodov viacerých diel bude 
organizátor vyberať diela tak, aby mali možnosť vystavovať viacerí autori. 

5. Vystavené budú diela s najvyšším počtom bodov, najviac však 70 obrazov (podľa 
kapacity galérie). 

6. Autor môže vystavovať najviac 3 svoje obrazy. V prípade, že budú viaceré jeho 
obrazy vybraté a budú mať rovnaký počet bodov, rozhodne sa autor sám, ktoré tri 
diela bude vystavovať po dohode s organizátorom. 

7. Rozhodnutie komisie je konečné. Organizátor si vyhradzuje právo nevystaviť diela, 
ktoré nie sú v súlade s cieľmi a hodnotami Spoločnosti pastelistov Slovenska. 
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Termíny 
 
Registrácia diel: do 28.12.2018 
Vyhlásenie výsledkov: do konca februára 2019 
Zasielanie originálov: marec 2019 

Ďalšie informácie budú zverejnené a zaslané autorom 
vybraných obrazov. 

Vernisáž: 29.4.2019 o 17:00 
Výstava: 29.4.2019 - 17.5.2019 
 
Poplatky 
 
Skoré registrácie do 30.9.2018 - 5€ 
Neskoré registrácie 1.11.2018 - 28.12.2018 - 8€ 
 
Prihlasovací poplatok je stanovený vo výške 5€ pokiaľ budú diela prihlásené do 30.9.2018             
23:59 CEST. Po tomto dátume je registračný poplatok stanovený vo výške 8€. Tento             
poplatok bude použitý na pokrytie nákladov galérie. Spolu s prihláškou musí byť zaslaný             
doklad o zaplatení. Tento poplatok je nevratný. 
 
Poplatok treba uhradiť na IBAN: SK21 8360 5207 0042 0646 1732 
Alebo Paypalom na adresu: info@ivankaelde.com 
 
Zasielanie originálov 
 
Zasielanie originálov bude prebiehať počas marca 2019. Autorom vybraných diel budú           
zaslané emailom ďalšie inštrukcie na zasielanie originálov. Originály môžu byť zaslané           
poštou alebo kuriérom na vlastné náklady a zodpovednosť, alebo prinesené osobne, a to na              
adresu galérie, alebo na adresu organizátora. 
 
Organizátor usporiadava túto výstavu ako predajnú. Pokiaľ autor súhlasí s predajom diela,            
vyplní v prihláške príslušné pole a cenu v mene EUR. V prípade predaja obrazu autor               
súhlasí s tým, že 15% ceny obrazu prináleží organizátorovi a tieto príjmy budú použité na               
ďalší rozvoj aktivít organizácie, t.j. Spoločnosti pastelistov Slovenska. 
 
Zodpovednosť a práva 
 
Spoločnosť pastelistov Slovennska sa zaväzuje nakladať s umeleckými prácami s najväčšou           
opatrnosťou, ale odmieta zodpovednosť za práce v prípade krádeže, požiaru alebo iného            
poškodenia počas prevozu diela či výstavy. Každý umelec si môže svoje diela poistiť, ak si               
to želá, a to v spoločnosti podľa vlastného výberu na vlastné náklady. Každý autor môže               
využiť na prevoz diela službu podľa vlastného uváženia na vlastné náklady. Autor vybraného             
diela súhlasí s použitím jeho mena, obrazu a textu o jeho tvorbe, ktoré zaslal spolu s                
prihláškou. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť výstavu v prípade           
nepredpokladaných skutočností. 
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Organizátor a zodpovedná osoba 
 
OZ Spoločnosť pastelistov Slovenska 
Ivana Lieskovská 
info@ivankaelde.com 
 
Miesto výstavy  
 
Galéria Fontána 
Beethovenova 1 
921 01 Piešťany 
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Prihláška 
 
Meno a priezvisko _______________________________________ 
Email _______________________________________ 
Krajina _______________________________________ 
 
 

Poradové 
číslo diela 

Názov diela Rozmer zarámovaného 
obrazu v cm 

Ak je na predaj, 
uveďte cenu v € 

1    

2    

3    

4    

5    

Pozn.: Ak nie je obraz predajný, napíšte do posledného stĺpca v danom riadku  “X”. 
 
 
Svojím podpisom súhlasím so spracovaním osobných údajov. Taktiež súhlasím s predajom           
diel, pri ktorých je mnou určená cena v tabuľke. Súhlasím s tým, že v prípade predaja môjho                 
obrazu počas výstavy v galérii Fontána, 15% ceny predaného obrazu prináleží           
organizátorovi Salónu Aeolský prach 2019, t.j. Spoločnosti pastelistov Slovenska.  
 
Chcem sa stať členom Spoločnosti pastelistov Slovenska:  

áno / nie (nehodiace sa preškrtnite) 
 
 
 
Podpis _______________________________________ 
 
 
K prihláške priložte doklad o zaplatení registračného poplatku a krátky životopis (max. 500             
znakov) a odošlite ich na email: info@ivankaelde.com. O prijatí prihlášky a platby Vás             
budeme informovať. 
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