
39-та СВЕТСКА ГАЛЕРИЈА НА УМЕТНОСТА НА ХАРТИЈА

КАРИКАТУРА 2011

39th WORLD GALLERY OF ART ON PAPER
CARTOONS 2011

Ф О Р М УЛ А Р  З А  У Ч Е С Т В О  •  PA R T I C I PAT I O N  F O R M  

Н А Г РА Д И

•  Карикатурите се испраќаат по електронски пат.
•  Авторот може да испрати до три карикатури.
•  Формат на карикатурите: А4 (210 x 297 мм) или А3 (297 x 420 мм)
 (300 dpi резолуција, CMYK или RGB, pdf, jpg или tiff датотека)
•  Делата остануваат во колекцијата на Музејот на уметноста на хартија.
•  Со пополнувањето на формуларот, учесникот изјавува и однапред  
 прифаќа дека ги отстапува авторските права што ги има врз делата  
 во полза на печатење / објавување од страна на Остен и Светската  
 галерија на уметноста на хартија – Карикатура 2011 без никакви  
 ограничувања за местото на објавување и временскиот период.  
 Авторот се согласува дека организаторот може да ги користи   
 делата, да ги изложува, да ги проучува и публикува преку интернет  
 или преку други медиуми.
•  Учесниците треба да испратат пополнет формулар за учество со  
 куса биографија и фотографија, заедно со нивните дела.
•  Формуларот може да се симне од веб страницата на Остен или да се  
 испрати скениран на електронската адреса.

•  Пријавите и купоните може да се фотокопираат и дадат на   
 пријатели заинтересирани за учество на Светската галерија
 на уметноста на хартија – Карикатура 2011.
•  Селекциона комисија ќе го направи изборот на уметниците кои
 ќе бидат застапени во каталогот. Застапените уметници ќе добијат  
 бесплатен примерок од каталогот.
▸ Крајниот рок за пријавување е 15 март 2011 година.
•  Селектираните дела кои се кандидати за награди се испраќаат во  
 оригинален примерок на адресата на Остен најдоцна до 15 април  
 2011 година.
•  Организаторот ги покрива трошоците за сместување на    
 првонаградените за време на отворањето и доделувањето
 на наградите во Р. Македонија
•  email: cartoons@osten.com.mk  •  www.osten.com.mk
•  Адреса:
 ОСТЕН Светска галерија на уметноста на хартија – Карикатура 2011
 8 Ударна Бригада бр. 2, 1000 Скопје, Р. Македонија

[ TЕМА: „МОЈА ТЕМА“ ]

ОРГАНИЗАТОРОТ ЌЕ ГИ ДОДЕЛИ СЛЕДНИВЕ НАГРАДИ:

• Прва награда за карикатура: 1000 $   •  Прва награда за стрип: 1000 $
•  Прва награда за сатиричен цртеж: 1000 $

Организаторот ќе додели и десет (10) Специјални награди

GRAND PRIX ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО:  5000 $ 

Организатор на манифестацијата е ОСТЕН, Скопје, Р. Македонија 

Пристигнатите дела ќе ги оценува меѓународно жири.

Свечената церемонија на отворањето и прогласувањето на наградите ќе се одржи на 26-ти мај 2011 во Скопје

П Р О П ОЗ И Ц И И  З А  У Ч Е С Т В О

39-та СВЕТСКА ГАЛЕРИЈА НА УМЕТНОСТА НА ХАРТИЈА
КАРИКАТУРА 2011



P R I Z E S

•  The cartoons are sent electronically
•  One author may send maximum three (3) cartoons.
•  Size of the cartoons: А4 (210 x 297 mm) or А3 (297 x 420 mm)
 (300 dpi resolution, CMYK or RGB, pdf, jpg or tiff file)
•  All works of the artists will remain in the collection
 of the Museum of Art on Paper.
• By completion of the Participation form, the participant declares and  
 accepts in advance that (s)he hands over the copy rights (s)he holds  
 over the drawings for printing / publishing by World Gallery of Art on  
 Paper – Cartoons 2011 and Osten without any limitations on time period  
 or location of publishing. The author agrees that the organizer can use  
 the art works, exhibit them, study them and publish them on internet
 or through other media.
• Participants are expected to send the filled Participation form including  
 short curriculum vitae (CV) and photograph, all together with their   
 work(s).

• The participation form is sent on the email address either scanned
 or downloaded from Osten webpage.
• The Participation form and coupons can be photocopied and passed
 to friends and colleagues who would like to participate in the World  
 Gallery of Art on Paper – Cartoons 2011.
• The commission for selection will make the selection of artists that
 will be presented in the catalogue. The presented artists will get a free  
 catalogue.
▸ Deadline for submitting cartoons is 15th March 2011.
• The selected works which are candidates for awards are sent in
 original samples at Osten address no later than 15th April 2011.
• The organizer will cover the accommodation expenses for first prize  
 winners for the opening and award ceremony in Republic of Macedonia.
• email: cartoons@osten.com.mk  www.osten.com.mk
• Address: OSTEN World Gallery of Art on Paper – Cartoons 2011
 8 Udarna Brigada 2, 1000 Skopje, R. Macedonia
 

[ THEME: “MY THEME/SUBJECT” ]

THE ORGANIZER WILL ANNOUNCE FOLLOWING PRIZES:

• First prize for cartoon: $ 1000  •  First prize for strip: $ 1000
•  First prize for satiric drawing: $ 1000

The organizer will also announce ten (10) Special prizes

GRAND PRIX FOR LIFE ACHIEVEMENT:  $ 5000

Organizer of the Manifestation is OSTEN, Skopje, R. Macedonia 

The received works will be judged by International jury

The ceremony of the opening and announcing of the prize winners will be held on 26th May 2011 in Skopje

P R O P O S I T I O N S  F O R  PA R T I C I PAT I O N

39th WORLD GALLERY OF ART ON PAPER
CARTOONS 2011

СВЕТСКА ГАЛЕРИЈА НА УМЕТНОСТА НА ХАРТИЈА
КАРИКАТУРА 2011, СКОПЈЕ, Р. МАКЕДОНИЈА

WORLD GALLERY OF ART ON PAPER
CARTOONS 2011, SKOPJE, R. MACEDONIA

Ф О Р М УЛ А Р  З А  У Ч Е С Т В О  •  PA R T I C I PAT I O N  F O R M  

Име:
Name:

Презиме:
Surname:

Националност:
Nationality:

Датум на раѓање:
Birth Date:

Потпис / Signature: 

Адреса:
Address:

Поштенски код:
Postal code:

Земја:
Country:

Tel / Fax:

e-mail:

Слика / Photo 

Ги прифаќам сите услови од правилата за учество.
I accept all terms of the participation rules.

ПОПОЛНЕТЕ ГО ОВОЈ ФОРМУЛАР И ИСПРАТЕТЕ ГО ЗАЕДНО СО ВАШИТЕ КАРИКАТУРИ  •  FILL OUT THIS FORM AND SENT IT WITH YOUR CARTOONS

Датум / Date:
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