FIGURAMA
Co nabízíme za roční poplatek účastníkům projektu FIGURAMA
1. Zajištění chodu celého projektu
2. Organizace a výroba každoročního katalogu FIGURAMA (výtvarná a obsahová koncepce,
typografe, tsk, distribuce)
3. Výroba a tsk každoročního plakátu FIGURAMA
4. Rozesílání katalogů (na každou členskou školu zatm 40 kusů, je možno mluvit o větším počtu
po proúčtování)
5. Příjem a uschování studentských kreseb
6. Rozvoz kreseb do vystavujících škol
7. Organizace udělování cen (Ceny jednotlivých škol, Evropská cena Egona Schiele, ceny v
jednotlivých sekcích – plastka, malba, malá kresba, velký formát) tsk diplomů výtvarná a
obsahová koncepce, typografe, tsk, distribuce, vyhlášení, zajištění soukromého sponzora
8. Realizace udělení ceny „Evropská cena Egona Schiele“
9. Organizace a program akce ”MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KRESBY A MALBY VALEČ”
10. PR propagace projektu FIGURAMA (tštěná i jiná média, internet a sociální média)
11. Fundraising (oslovení sponzorů soukromých, státních, grantových a jiných), komunikace
s případnými podobně fungujícími organizacemi
12. Oslovení, koordinace a kooperace s Asociací středních uměleckých škol /prezentace
nejlepších prací ze soutěže FIGURA ČR v našem katalogu, pozvání pedagogů a studentů na
naše akce/

FIGURAMA
What we ofer for an annual fee to partcipants in the FIGURAMA project
1. Organizaton and coordinaton of the whole project
2. 0rganizaton and producton of annual catalog FIGURAMA (art and content concept,
typography, printng, distributon)
3. Producton and printng of yearly poster FIGURAMA
4. Distributon of catalogs (for each member school so far 40 pieces, it is possible to talk about
bigger number afer billing)
5. Receiving and keeping student drawings
6. Delivery of drawings to exhibitng schools
7. Organizaton of awarding of prizes (Prices of individual schools, European price of Egon
Schiele, prices in individual sectons sculpture, paintng, small drawing, large format) print
of diplomas art and content concept, typography, printng, distributon, announcement,
private sponsor
8. Implementaton of the award "Egon Schiele European Prize"
9. Organizaton and program of ”MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KRESBY A MALBY VALEČ”
10. PR publicity of the FIGURAMA project (printed and other media, the Internet and social
media)
11. Fundraising (addressing private, state, grant and other sponsors), communicaton with
similarly functoning organizatons
12. Addressing and coordinaton and cooperaton with the Associaton of Secondary Art
Schools / Presentaton of the Best Works from the FIGURA ČR Competton in our Catalog,
invitng teachers and students to our events /

