Szanowny artysto,
Niucon ma zaszczyt zaoferować na tegorocznej 9. edycji Niuconu 2018, która
odbędzie się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu i będzie mieć miejsce
od 10 do 12 sierpnia 2018, Aleję Artystów. W imieniu organizacji pragniemy Cię
gorąco przywitać i cieszymy się że zdecydowałeś się na uczestniczenie w tej
wspaniałej inicjatywie.
Aleja Artystów jest to miejsce, które daje możliwość artystom do
zaprezentowania swoich możliwości, sprzedania swoich prac, poszerzenia
kontaktów i być może zdobyciu większej ilości klientów. Zachęcamy gorąco
zarówno profesjonalnych artystów, jak i amatorów.

Prosimy zapoznać się z uwagą z poniższymi informacjami i regulaminem odnośnie
uczestniczenia w tej inicjatywie, który można znaleźć tutaj. Znajomość
regulaminu artystów nie zwalnia z obowiązku znajomości regulaminu ogólnego
konwentu, jak i znajomości regulaminu wystawców. Zarówno artyści jak i
asystenci są zobligowani do postępowania wobec zasad, a ich złamanie może
skutkować usunięciem stoiska.
Jeśli masz dodatkowe pytania, proszę kierować je pod adres
alejaarystow@niucon.pl.
Mamy nadzieję, że tegoroczna Aleja Artystów będzie dla Ciebie pozytywnym
doświadczeniem!

10-12 SIERPNIA 2018 WROCŁAW

1

Spis Treści
Szanowny artysto, ................................................................................................................................... 1
Zgłoszenia................................................................................................................................................ 3
Akredytacja i nocleg: ............................................................................................................................... 3
Stoisko: .................................................................................................................................................... 4
Informacja i Promocja: ............................................................................................................................ 5
Zniżki ....................................................................................................................................................... 5
Zwroty ..................................................................................................................................................... 6
Godziny otwarcia Alei Artystów .............................................................................................................. 7
Czego organizacja nie zapewnia i co warto wziąć ze sobą? .................................................................... 7
Dodatkowy ekwipunek, który może się przydać: ................................................................................... 8

10-12 SIERPNIA 2018 WROCŁAW

2

Zgłoszenia
➢ Formularz zgłoszeniowy potrzebny do zgłoszenia stoiska jest dostępny
tutaj. Ostateczne informacje odnośnie zaakceptowania bądź odrzucenia
stoiska będą wysyłane najpóźniej do 15 lipca 2017, jednakże istnieje
możliwość otrzymania tej informacji wcześniej. Prosimy nie wysyłać
ponaglających maili i cierpliwie oczekiwać informacji zwrotnej.
➢ Po wysłaniu formularzu artysta otrzyma automatyczną wiadomość
potwierdzającą dostarczenie formularza. Jeśli taka informacja nie dotrze,
prosimy sprawdzić skrzynką spamu i odczekać trochę czasu przed
ponownym wysłaniem formularza.
➢ Ilość miejsc jest ograniczona dlatego organizacja nie jest w stanie
zaakceptować wszystkich zgłoszeń. Organizacja ma prawo odrzucić
zgłoszenie bez podania wyjaśnienia. W takim wypadku zachęcamy do
poszukiwań artysty, który został zaakceptowany i poszukuje
dodatkowego artysty do stoiska.
➢ Główny artysta (zaakceptowany poprzez formularz zgłoszeniowy) ma
prawo zgłoszenia dodatkowego artysty w późniejszym terminie, ale nie
później niz 15 lipca 2018. Nie jest możliwa zmiana dodatkowego artysty po
tym terminie.
➢ Główny artysta ma prawo jednorazowo zmienić dane odnośnie
dodatkowego artysty, nie później niż 15 lipca 2018. Nie jest możliwa zmiana
dodatkowego artysty po tym terminie.

Akredytacja i nocleg:
➢ Artysta otrzymuje możliwość skorzystania z priorytetowej kolejki dla
Artystów i Wystawców.
➢ Jeśli stoisko będzie wykorzystywane przez dwie osoby (dwóch artystów
bądź artystę i asystenta), drugi artysta bądź asystent jest zobowiązany do
uiszczenia opłaty trzydniowej wejściówki na konwent. Oboje otrzymują
wejściówkę dla Artystów.
➢ Nocleg nie jest wliczony w opłatę za wejściówkę bądź stoisko. Nocleg
należy zakupić osobno. Artystom przysługuje przywilej nocowania w sali
noclegowej dla wystawców.
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Stoisko:
➢ Aleja Artystów czy Aleja Wystawców: Artyści nie mogą równocześnie mieć
przyznaczonego stolika w Alei Artystów i Alei Wystawców. Przysługuje im
tylko miejsce w Alei Artystów. Aleja Artystów i Aleja Wystawców będą to
zupełnie dwie różne odseparowane strefy.
➢ Dodatkowi Artyści przy stoliku: Maksymalna ilość artystów (lub artysta i
asystent) przy jednym stoliku to 2. Niedozwolone jest przebywanie za
stolikiem bez wejściówki artysty. Nie tolerujemy gości zasiadających za
stolikiem, którzy nie są do tego uprawnieni.
➢ Asortyment: Asortyment musi być oryginalnym produktem artysty.
Sprzedawanie cudzych prac jest surowo zabronione. Więcej szczegółów w
regulaminie.
✓ Dozwolone produkty:
✓ Rysunki i prace tradycyjne
✓ Druki cyfrowe
✓ Zamówienia/Prace na życzenie
✓ Zakładki do książek
✓ Gadżety typu breloczki, przypinki
✓ Komiksy, magnesy
✓ Oryginalne ubrania i obuwie
✓ Pluszaki i maskotki
➢ Jeśli twój asortyment nie jest wymieniony powyżej, skontaktuj się z nami.
➢ Asortyment 18+: Asortyment przeznaczony dla dorosłej grupy wiekowej
może być sprzedany tylko po ukazaniu odpowiedniego dokumentu
uprawniającego do takiej sprzedaży.
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➢ Przeznaczone miejsce sprzedaży: Każdemu artyście przysługuje stoisko w
postaci dwuosobowej ławki szkolnej i pojedyńczego krzesła. Istnieje
możliwość otrzymania drugiego krzesła przy wyraźnym uzasadnieniu (np.
Asystent). Towar musi się mieścić w obrębie własnej ławki. Nie wolno
rozkładać towaru na ziemi przed ławką, o który uczestnicy mogą się
potknąć lub podeptać.
➢ Istnieje możliwość przywiezienia ze sobą personalnego sprzętu (np. Tło
fotograficzne, które jest bardzo popularnym ekwipunkiem do ekspozycji
swoich prac na Alejach artystów, bądź podobny tego typu stelarz). Jeśli
Artysta zdecyduje się na przywiezienie własnego ekwipunku, prosimy
najpierw poinformować organizację.

Informacja i Promocja:
➢ Oficjalna strona konwentu: Każdy zaakceptowany Artysta zostanie
opublikowany na oficjalnej stronie konwentu, wraz z informacjami
odnośnie strony portfolio i mediów społecznościowych.
➢ Informator: W konwentowym informatorze będzie zamieszczona
informacja i miejsce Alei Artystów oraz rozmieszczenie na mapie.

Zniżki
➢ Istnieje możliwość otrzymania zniżek od ceny stoiska.
➢ Prowadzenie atrakcji: Istnieje możliwość uzyskania zniżki, jeśli Artysta
zdecyduje się na prowadzenie atrakcji do bloku programowego. W takim
wypadku prosimy zgłaszać się przez formularz programowy. Podczas
wypełniania formularzu na stoisko w Alei Artystów proszę podać
informacje że został zgłoszony bądź zostanie zgłoszony punk programu.
Jeśli punkt programu zostanie przyjęty, Artysta otrzyma zniżkę 25 PLN na
stoisko. Istnieje możliwość zgłoszenia nieokreślonej ilości punktów
programowych, ale zniżka obejmuje nie więcej niż dwa. Jeśli Artysta
zdecyduje się zgłosić punkt programu trwający dłużej niż 3 godziny,
istnieje możliwość wynegocjowania wyżej zniżki. Jeśli punkt programu
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zostanie odrzucony, warto spróbować zorganizować i zgłosić inny punkt
programowy.
➢ Promocja: Podczas wysyłania formularza stoiskowego, Artysta powinien
podać adresy swoich mediów społecznościowych, zostaną one podane na
stronie wraz z profilem Artysty. Istnieje możliwość otrzymania zniżki za
promocję – opcja jest dostępna w formularzu. Istnieje
prawdopodobieństwom że organizacja nie przyjmie stoiska. Organizacja
ma ograniczoną liczbę dostępnych miejsc.
o Do obowiązków promocyjnych należy minimum raz w miesiącu na
mediach społecznościowy opublikować post związany z konwentem
Niucon 9. Obowiązkowe jest oznaczenie konwentu @Konwent
Niucon (w przypadku Facebook, w innych przypadkach proszę się
zapoznać z konwentowymi profilami społecznościowymi) bądź
udostępnienie wydarzenia. Treść posta jest dowolna, może być
zachęcająca do uczestnictwa bądź promująca, bądź też nawiązująca
do jakiegoś poszczególnego konwentowego tematu.
o Istnieje ograniczona ilość czasu do zgłoszenia promocyjnego
pakietu stoiska. Nie przyjmujemy zgłoszeń np. Miesiąc przed
konwentem. Dokładny termin zamknięcia promocyjnego pakietu
będzie podany wkrótce.

Zwroty
➢ Organizacja zapewnia tylko 50% zwrotu za anulowanie stoiska
zgłoszonego po 31 maja 2017.
➢ Artyści, których zgłoszenia zostaną zaakceptowane mają obowiązek w
terminie miesiąca od akceptacji wpłacić:
o Pełną kwotę
o 20% zaliczki (pozostałe 80% musi zostać wpłacone do 30 czerwca
2017)
Na wskazane przez organizatorów konto.
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➢ Stoiska nie mogą zostać przeniesione na innych artystów bądź
uczestników.
➢ Organizacja ma prawo odsprzedać lub przyznaczyć innemu uczestnikowi
stoisko, jeśli zostało anulowane bądź nieopłacone w terminie.

Godziny otwarcia Alei Artystów
Piątek

10 sierpnia 2018

10:00 – 23:30

Sobota

11 sierpnia 2018

08:00 – 23:30

Niedziela

12 sierpnia 2018

08:00 – 13:00

➢ W przypadku nie dotarcia na czas z przyczyn typu transport, prosimy o
zgłoszenie opóźnienia minimum 72 godziny przed konwentem, by uniknąć
utraty stoiska.
➢ Prosimy nie zostawiać stoiska bez opieki. Za zagubione rzeczy organizacja
konwentu nie odpowiada. Zachęcamy do objęcia stanowiska wraz z
asystentem bądź zapewnienia sobie tymczasowej opieki nad stoiskiem od
sąsiedniego artysty w momencie kiedy Artysta musi to stoisko opuścić.

Czego organizacja nie zapewnia i co
warto wziąć ze sobą?
Oto lista rzeczy których Organizacja konwentu NIE może zapewnić. Nalegamy by
każdy Artysta zwrócił szczególną uwagę na tą listę, ponieważ brak jej elementów
może skutkować wizytą w sklepie.
✓ Przedłużacz: Nie udostępniamy przedłużaczy. Przedłużacz musi spełniać
wymogi bezpiecznego użytkowania. Żadnych poprzecinanych kabli i
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dziesięcioletnich iskrzących się przedłużaczy. Artysta powinien pamiętać o
swoim bezpieczeństwie, jak i uczestników dookoła.
✓ Oświetlenie: Regularne oświetlenie jest zapewnione, ale jeśli Artysta
zdecyduje się na dodatkowe oświetlenie, musi je sobie zapewnić
indywidualnie.
✓ Maszyna i komponenty do przypinek: Nie posiadamy maszyny. W razie
wyjątkowej sytuacji warto zapytać innych Artystów, bądź wystawców.
✓ Nożyczki
✓ Laminarka
✓ Dodatkowy stolik i przestrzeń: Brak możliwości dokupienia i dowiezienia
stolika – każdy Artysta ma przyznaczoną przestrzeń. Jeśli Arysta
potrzebuje więcej przestrzeni do ekspozycji, zalecamy zapoznanie się ze
stojakami do ekspozycji lub obrotowymi stojakami które mogą być
ustawione na stoliku.
✓ Nocleg: Nocleg opłacany osobno, 5 PLN od osoby.

Dodatkowy ekwipunek, który może się
przydać:
✓ Ekspozytory, stojaki i standy (stojaki na ulotki, biurkowe, poziomowe
kaskadowe, biurkowe stojaki obrotowe) – pamiętaj, że stojaki muszą
zmieścić się w obrębie twojego stoiska, zatem zaplanuj to przedwcześnie
by uniknąć przykrych sytuacji!
✓ Tło fotograficzne bądź siatka do wywieszenia prac za stolikiem
✓ Obwoluty, kopertówki bądź inna forma przezroczystej koszulki,
chroniącej wasze wystawione przykładowe prace.Dzięki nim Artysta
może wywiesić swoje prace bez uszkodzeń.
✓ Folder z przykładowymi wydrukami

10-12 SIERPNIA 2018 WROCŁAW

8

✓ Wizytówki
✓ Banner z logiem lub inną formą brandingu
✓ Wystarczająca ilość asortymentu bądź materiały niezbędne do
wykonania nowej partii (w kwestii druków cyfrowych zaplanowanie i
aranżacja możliwego dodatkowego nakładu)
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