
 
 
KONKURS FRESH METAL – założenia 
 
Konkurs przeznaczony jest dla adeptów sztuki złotniczej, zdobywających umiejętności w 
prywatnych szkołach jubilerskich i złotniczych oraz absolwentów tych szkół (wykładowcy i 
nauczyciele nie biorą udziału w konkursie). Wychodzimy bowiem z założenia, że szkoły 
publiczne dają swoim uczniom więcej możliwości zaistnienia na rynku sztuki, uczniowie szkół 
prywatnych natomiast muszą walczyć o swoje miejsce w branży bez wsparcia organizacji 
państwowych i społecznych.  
Konkurs dla uczestników kursów jest bezpłatny (poza kosztem materiałów użytych do 
wykonania pracy), wszystkie koszty organizacyjne pokrywają szkoły. Nie ma też limitu wieku 
uczestników. Wskazane jest natomiast, aby uczniowie czynnie uczestniczyli w pracach 
związanych z przygotowaniem konkursu, wystaw itp. 
 
Konkurs organizowany jest raz w roku.  
 
Każdego roku gospodarzem konkursu jest szkoła, która została zaproszona do współpracy 
przez poprzedniego gospodarza i zaproszenie to przyjęła. Ilość szkół biorących udział w 
konkursie zwiększa się więc wraz z upływem lat.  
System organizacji konkursu przedstawia zamieszczony poniżej schemat. Przykładowo: szkoła 
C jest gospodarzem konkursu w 3 roku jego trwania, zaproszona została w poprzednim roku 
przez szkołę B, a na gospodarza w czwartym roku wybiera szkołę D). 
 

Do obowiązków gospodarza 
konkursu należy: 
- wybór kolejnej szkoły, przesłanie 
zaproszenia do współpracy, 
przekazanie niezbędnych informacji 
oraz uzyskanie zgody na pełnienie roli 
gospodarza w kolejnym roku; 
- przygotowanie konkursu, tj. 
opracowanie tematu konkursu, 
regulaminu, zasad oraz kryteriów 
oceniania, harmonogramu oraz innych 
niezbędnych materiałów 
informacyjnych; rozesłanie zaproszeń i 
materiałów informacyjnych na temat 
konkursu do pozostałych szkół;  
- przeprowadzenie konkursu, tj. 
zgromadzenie prac konkursowych 
wykonanych przez własnych uczniów i 
absolwentów oraz prac konkursowych 
z pozostałych szkół (wraz z pełną 

informacją i dokumentacją fotograficzną 1)), wybór jury, wyłonienie zwycięzcy, zapewnienie i 
wręczenie nagrody/nagród (w tym ewentualnie dodatkowej nagrody dla publiczności biorącej 
udział w wyłonieniu laureata publiczności); 
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- prezentacja zdjęć prac biorących udział w konkursie w Internecie 2), ewentualnie połączona z 
możliwością głosowania dla publiczności; 
- organizacja wystawy prac uczestniczących w konkursie 2) (forma wystawy leży całkowicie w 
gestii szkoły-gospodarza); 
- druk oraz wysyłka folderu prezentującego prace konkursowe 2) oraz zawierającego 
podstawowe informacje na temat szkół biorących udział w konkursie i sponsorów. Forma (w 
tym także graficzna) folderu leży całkowicie w gestii szkoły-gospodarza, jedynie logo powinno 
pozostać stałe (modyfikowane jedynie w zależności od daty). Minimalny nakład folderu 
powinien uwzględniać ilość uczestników (po 1 egzemplarzu) oraz ilość szkół biorących udział 
w konkursie (po 5 egzemplarzy); 
- ustalenie harmonogramu wystaw po-konkursowych, organizowanych przez pozostałe szkoły; 
- przesłanie prac do pozostałych szkół, zgodnie z powyższym harmonogramem; 
- w miarę możliwości - działania w sferze PR w celu propagowania konkursu, szkolnictwa 
złotniczego oraz projektowania i estetyki wyrobów złotniczych;  
- wprowadzenie w razie potrzeby modyfikacji w schemacie działaniu i organizacji konkursu. 
 
Do obowiązków pozostałych szkół uczestniczących w konkursie należy: 
- rozpropagowanie informacji na temat kolejnej edycji konkursu wśród własnych uczniów i 
absolwentów; 
- zgromadzenie prac konkursowych wykonanych przez własnych uczniów i absolwentów oraz 
przesłanie ich do szkoły-gospodarza w ustalonym terminie, wraz z pełną informacją i 
dokumentacją fotograficzną 1);  
- organizacja wystawy po-konkursowej 2), w terminie uzgodnionym z gospodarzem (forma 
wystawy leży całkowicie w gestii poszczególnych szkół) 
- po zakończeniu wystawy przesłanie prac do kolejnej szkoły lub – po zakończeniu tury wystaw 
– odesłanie prac do poszczególnych szkół. 
- w miarę możliwości - działania w sferze PR w celu propagowania konkursu, szkolnictwa 
złotniczego oraz projektowania i estetyki wyrobów złotniczych.  
 
Przykładowe działanie systemu w III roku (trzecia edycja konkursu) przedstawia poniższy 
schemat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zagadnienia techniczne: 
1) zdjęcia typu „packshot”, na białym tle, w formacie .jpg, .tiff lub innym, dostosowanym 
do potrzeb druku offsetowego, rozdzielczość 300 dpi, minimalna szerokość 1000 pixeli, 
2) prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz zawierać 
informacje na temat szkoły, w której autor pobiera lub pobierał nauki, opcjonalnie – inne 
informacje na temat autorów, tytuł i opis pracy. 
Autorem logotypu konkursu jest Paulina Tyro-Niezgoda, absolwentka warszawskiej Akademii 
Sztuk Pieknych w 2008 roku (www.coroflot.com/paulina_tyro_niezgoda) 
 
Zapraszamy do współpracy 
Wytwórnia Antidotum 
02-937 Warszawa, ul. Orężna 39, Polska  
www.wytwornia.antidotum.pl  
(wersja angielska www.wytwornia.antidotum.pl/english.html) 
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PIERWSZA EDYCJA KONKURSU FRESH METAL 2009 

 
Tytuł konkursu: 5 gramów 
Organizator: Wytwórnia Antidotum, Warszawa, Polska 
Cel konkursu: integracja młodych twórców biżuterii z różnych krajów, umożliwienie im 
współpracy i współdziałania, poznania najnowszych trendów oraz porównania dokonań. 
Założenia konkursu: W Polsce prawo probiercze dopuszcza do obrotu bez cechowania wyroby 
jubilerskie wykonane ze srebra o wadze nie przekraczającej 5g. Fakt ten stał się pretekstem do 
poszukiwań i sprawdzenia, jak daleko może posunąć się wyobraźnia projektantów ograniczona 
tak sztywnym, matematycznym wymiarem. Proponujemy projektantom zmierzenie się z tym 
wyzwaniem. 
Kryteria konkursowe: Do konkursu mogą zostać zgłoszone pojedyncze przedmioty lub zestawy 
(komplety), spełniające funkcje biżuterii. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną 
techniką ręczną (wyklucza się projekty powstałe przy użyciu technik komputerowych), muszą 
jednak spełniać kryterium wagowe, tzn. ich waga nie może być większa niż 5g. Muszą być 
wykonane w całości ze srebra (dowolnej próby). Ponadto oceniana będzie zręczność 
warsztatowa uczestnika, jakość wykonania, walory estetyczne pracy oraz innowacyjność formy. 
Jury i nagrody: Organizator przewiduje wyłonienie laureata głównej nagrody, laureatów 2 
wyróżnień (wyróżnienia: 1 - dla najlepszej pracy z Wytwórni Antidotum oraz 2 - dla najlepszej 
pracy z Le Arti Orafe), oraz laureata nagrody publiczności. 
Nagroda główna - pół kilograma srebra próby 999 
Wyróżnienia - bryła surowego bursztynu o wadze ok. 80g 
Nagroda publiczności – Art Clay blok 50g 
Dodatkowa nagroda (zestaw Art Clay z instruktażem na płycie DVD, do samodzielnego 
wykonania biżuterii srebrnej) rozlosowana będzie wśród głosującej publiczności. Losowanie 
nagrody dodatkowej odbędzie się w dniu ogłoszenia wyników. 
Nagrody zostaną wręczone laureatom osobiście w dniu ogłoszenia wyników konkursu lub na ich 
życzenie - wysłane pocztą. 
Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.  
W jury konkursowym zasiadać będą nauczyciele Wytwórni Antidotum oraz zaproszeni goście – 
znani polscy twórcy biżuterii artystycznej oraz przedstawiciele mediów branżowych. 
Werdykt jury jest ostateczny, droga prawna jest zamknięta. Do czasu oficjalnego ogłoszenia 
wyników werdykt jury jest tajny. 
Warunki udziału w konkursie: w konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie i absolwenci 
Wytwórni Antidotum i Le Arti Orafe. Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie 2 prace 
(zestawy prac). Dopuszcza się możliwość udziału w konkursie grup projektantów, jeśli ich 
członkowie są uczniami lub absolwentami j.w.  
Prace nie spełniające kryterium wagi nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie. 
Warunkiem przyjęcia pracy jest przesłanie jej w podanym niżej terminie wraz z wypełnionym, 
podpisanym przez uczestnika i autoryzowanym przez szkołę formularzem udziału w konkursie 
oraz dostarczenie dokumentacji fotograficznej pracy na płycie CD (min. jedno zdjęcie typu 
„packshot”, na białym tle, w formacie .jpg, .tiff lub innym, dostosowanym do potrzeb druku 
offsetowego, rozdzielczość 300 dpi, minimalna szerokość 1000 pixeli). Prace powinny zostać 
dostarczone w opakowaniu zapewniającym ich bezpieczeństwo w czasie transportu i 
przechowywania.  
Organizator przejmuje odpowiedzialność za nadesłane prace od chwili ich otrzymania do chwili 
ich odebrania / odesłania na adres szkoły Le Arti Orafe, odpowiedzialność ta ograniczona jest do 
wysokości kosztu użytych do wykonania materiałów, określonych w formularzu uczestnictwa.  
Prace zostaną zwrócone autorom po zakończeniu wystawy po-konkursowej. 
Harmonogram konkursu: prace powinny zostać przesłane na adres siedziby organizatora: 
02-937 Warszawa, ul. Orężna 39, Polska, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2009. 
Głosowanie publiczności w internecie na www.wytwornia.antidotum.pl od 8 do 22 lutego 2009. 
Ogłoszenie wyników konkursu 28 lutego 2009 o godz. 16.30 w pracowni szkolnej organizatora, w 
Warszawie przy ulicy Narbutta 27 lok. 11 oraz w internecie j.w. Wystawa prac konkursowych na 
targach Amberif w Gdańsku, w dniach 11-14 marca 2009. Wystawa po-konkursowa, 
organizowana przez Le Arti Orafe odbędzie się w dniach ……………….. w ………………. . 
Folder konkursowy: Każdy z uczestników konkursu otrzyma 1 egzemplarz folderu 
konkursowego. 5 takich egzemplarzy zostanie wysłanych do szkoły Le Arti Orafe. 
Sponsorzy i patroni medialni: Polska Biżuteria www.polskabizuteria.pl 
 
 



 
 

FORMULARZ UCZESTNICTWA W KONKURSIE FRESH METAL 2009 
 
 

Uczestnik 
Imię i nazwisko: 
 
Szkoła 
Nazwa szkoły: 
Adres szkoły: 
Telefon szkoły: 
Adres e-mail szkoły: 
 
Praca 
Tytuł pracy: 
Użyte materiały: 
Opis pracy: 
 
 
Wymiary i waga pracy: 
Koszt materiałów użytych do wykonania pracy: 
Zdjęcie pracy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja, niżej podpisany, oświadczam, że jestem autorem i jedynym właścicielem praw autorskich 
opisanego wyżej dzieła (w rozumieniu prawa autorskiego). Wyrażam zgodę na prezentowanie 
mojej pracy, oraz powyższych informacji w ramach działań reklamowo-promocyjnych 
związanych z konkursem. Zapoznałem/am się z warunkami konkursu i w pełni je akceptuję. 
 
Data i podpis uczestnika: 

 
 
 

 
Autoryzacja szkoły: 
Pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej: 

 
 
 
 
 

 


