ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - PARTICIPATION TERMS

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ)
Οι δημιουργοί μπορούν να λάβουν συμμετοχή στο φεστιβάλ καταθέτοντας έως δύο προτάσεις στο
σύνολο των δράσεων και συμπληρώνοντας ξεχωριστά και με σαφήνεια τα στοιχεία για το κάθε έργο.
Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να είναι στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
Υπεύθυνη για την εγκατάσταση και την απεγκατάσταση των έργων τέχνης που θα
επιλεγούν είναι η οργανωτική επιτροπή της «Σφίγγας 2018», ή ο ίδιος ο καλλιτέχνης αν
επιθυμεί και είναι σε θέση να παρευρεθεί στη Θήβα κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το κόστος εξέτασης της αίτησης συμμετοχής στο φεστιβάλ, είναι 20 €. Η κατάθεση πρέπει να
γίνει στον τραπεζικό λογαριασμό του συλλόγου Σφίγγα στην Τράπεζα Πειραιώς, GR58 0171 6100
0066 1014 1026 μαζί με την αίτηση συμμετοχής του καλλιτέχνη. Σε περίπτωση επιλογής, ο
καλλιτέχνης θα συμπεριληφθεί σε έντυπο κατάλογο όπου θα λάβει χωρίς επιπλέον κόστος και
επιπλέον στην επίσημη ηλεκτρονική σελίδα του φεστιβάλ ΣΦΙΓΓΑ2018.
ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Η οργάνωση του Φεστιβάλ Σφίγγα υποστηρίζει προσπάθειες για να εξασφαλιστεί
εξωτερική χρηματοδότηση. Συγκεκριμένη χρηματοδότηση μπορεί να εξασφαλιστεί για τους
νικητές των πρώτων βραβείων σε ορισμένες κατηγορίες. Το κόστος της μεταφοράς των
έργων (πέραν των ψηφιακών) είναι στην ευθύνη του καλλιτέχνη. Η ομάδα της Σφίγγας
είναι υπεύθυνη για το κόστος εγκατάστασης των έργων. Θα ληφθεί κάθε δυνατό μέτρο για
την προστασία των έργων τέχνης κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, αλλά δεν είμαστε
υπεύθυνοι για τυχόν φθορές.
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ
Όποιος επιθυμεί το έργο του να παραμείνει στη δικαιοδοσία της Σφίγγας μετά το πέρας του
Φεστιβάλ με σκοπό την επανέκθεση του στο μέλλον -χωρίς να αποβλέπουμε σε οικονομικό
κέρδος- μπορεί να το δηλώσει στην αίτηση του.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το Φεστιβάλ Σφίγγα 2018 είναι προγραμματισμένο να λάβει χώρα στην πόλη της Θήβας,
στη Βοιωτία, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2018. Η επιλογή και ο προγραμματισμός
αποφασίζονται από την ομάδα οργάνωσης του Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ έχει δικαίωμα να
απορρίψει συμμετοχές χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις. Το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα να
ακυρώσει, ή να αναβάλλει το φεστιβάλ, λόγω ανωτέρας βίας ή άλλων σημαντικών λόγων,
χωρίς περαιτέρω υποχρεώσεις.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Καταθέτοντας την φόρμα συμμετοχής, αποδέχεστε τους κανονισμούς του Φεστιβάλ και
επιτρέπετε:
• Την ελεύθερη παρουσίαση μέρους ή του συνόλου της πρότασης στα πλαίσια της Biennale
Σφίγγα 2018 αλλά και σε μελλοντικές παρουσιάσεις και εκδηλώσεις της οργάνωσης Σφίγγα.
• Την αναμετάδοση του προτεινόμενου έργου (ή μέρους του) σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωση
για σκοπούς διαφήμισης.
• Την παρουσίαση του προτεινόμενου έργου (ή μέρους του) στην ιστοσελίδα της Σφίγγας.
www.sphinx2015gr.com
• Τη δημοσίευση φωτογραφικού υλικού (ή στιγμιότυπου για τα έργα βίντεο) σε έντυπο
υλικό και στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ και στον Τύπο.
• Την δημοσίευση κειμένων που επισυνάπτονται στην πρόταση (βιογραφικό, περίληψη,
κ.α.)
• Την αρχειακή, μη-κερδοσκοπική χρήση του προτεινόμενου έργου από την οργάνωση του
Φεστιβάλ.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τους κανονισμούς συμμετοχής και
αποστείλετε τα απαραίτητα στοιχεία συμμετοχής. Οι προτάσεις που θα κατατεθούν χωρίς
τα απαραίτητα στοιχειά δεν θα περάσουν στο στάδιο της επιλογής.

--------------------------------------------------------------------PARTICIPATION TERMS

SENDING PROPOSALS (ENTRY FORM AND DOCUMENTATION)
Creators can participate in the festival by submitting up to two proposals, completing separately
and clearly the details of each project. The application must be in Greek or English.
INSTALLING WORK
The team of Sphinx 2018 is responsible for installing and de-installing the works of art,
unless the artists themselves would like to be present.
PARTICIPATION FEE
The cost of examining the application for the festival is € 20. The deposit must be made to the
bank account of the Sphinx at Piraeus Bank, GR58 0171 6100 0066 1014 1026 along with the
artist's application for participation. In case of selection, the artist will be included in a printed
catalog where he will receive at no extra cost and in addition to the official website of the
SPIRGA2018 festival.
FUNDING & SUPPORT
Sphinx 2018 Festival will support efforts to obtain outside funding. The costs for shipping the
works are the responsibility of the artist. Sphinx 2018 is responsible for the installation costs.
Every effort is made to protect artworks during the exhibition, but we are not liable for
damage.

JURISDICTION FOR RENEWAL OF PROCEEDINGS
Anyone who wants his work to remain in Sphinx's jurisdiction after the end of the Festival
with intentions of re-exhibition in the future - without any financial gain - can declare it in
his application.
PROGRAM
SPHINX 2018 Festival is scheduled to take place in Thebes, Boeotia, Greece, from May to
June of 2018. Selection and programming are decided by the Festival’s curators. Τhe Festival
has the right to reject a work without any further explanation. The Festival reserves the right
to cancel, postpone or relocate a scheduled event or the entire festival due to force majeure
or other critical reasons, without any further obligations.
COPYRIGHT RELEASE
By submitting the entry form, you accept the festival’s regulations and permit:
• The free presentation of the whole or part of the proposed work in the context of Sphinx
2018 Festival and in future presentations and events organized or curated by the Sphinx
Festival
• TV broadcast of the submitted work (or part of it) for promotional purposes
• Presentation of the proposed work (or part of it) on the festival’s website
www.sphinx2015gr.com
• Publication of photographic material (or video still for video works) in festival printed
material, the festival’s website and press media
• Publication of the texts enclosed to the proposal (cv, synopsis, etc.)
• Archival, non-profit usage of the proposed work by the festival

Please read the terms and conditions carefully and send the necessary information details.
Proposals submitted without the necessary information will not go to the selection stage

