Stowarzyszenie Twórców „Przystanek Sztuka”
Konkurs POCIĄG DO SZTUKI

Regulamin
III Artystyczny Konkurs Gminy Pruszcz Gdański pt. POCIĄG DO SZTUKI 2020

§ 1. Oznaczenie Organizatora
1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Twórców „Przystanek Sztuka”, z siedzibą

w Straszynie, ul. Dworcowa 6A, kod poczt. 83-010, (zwane dalej Organizator).
2. Komisarzem Konkursu jest Andrzej Tuźnik.
§ 2. Cel Konkursu
Podstawowymi celami Konkursu są:
1. Promocja Gminy Pruszcz Gdański poprzez przedstawienie Jej walorów przyrodniczych, ze
szczególnym uwzględnieniem zasobów wodnych – rzek, jezior i szlaku elektrowni wodnych.
Tematem przewodnim Konkursu Organizator ustala „Magię wody”.
2. Wyłonienie i prezentacja najlepszych prac twórców zamieszkałych na terenie gminy Pruszcz
Gdański.
3. Integracja środowiska twórców z terenu gminy.
4. Promocja twórców poprzez publikację ich prac w mediach elektronicznych oraz wydanym
przez Stowarzyszenie katalogu.
§ 3. Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu mogą być:
a. mieszkańcy gminy Pruszcz Gdański, w tym twórcy niezrzeszeni
b. członkowie Stowarzyszenia Twórców “Przystanek Sztuka”, a także członkowie
innych stowarzyszeń, które swoje siedziby mają na terenie Gminy Pruszcz Gdański.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest wniesienie przez uczestnika opłaty w wysokości 10 zł

na konto Stowarzyszenia (nr 60 1090 1098 0000 0001 1646 3970).
a. W Konkursie mogą uczestniczyć zarówno twórcy profesjonalni, jak i amatorzy.
§ 3. Zgłoszenie pracy konkursowej
1. Zgłaszane prace, z uwagi na technikę, podzielone są na następujące kategorie:
a. malarstwo,
b. rysunek, grafika, fotografia,
c. rzeźba, ceramika, rzemiosło artystyczne.
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2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu pracę wyłącznie w jednej kategorii.
3. W ramach danej kategorii każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace.
4. Zgłoszenie pracy następuje poprzez jej fizyczne dostarczenie przez uczestnika Konkursu do
siedziby Stowarzyszenia, mieszczącej się w Mediatece w Straszynie, ul. Dworcowa 6A.
5. Do pracy powinna być dołączona zamknięta koperta opatrzona godłem twórcy, zawierająca

wypełnioną poprawnie metryczkę stanowiącą zał. nr 1 Regulaminu.
6. Osoba wyznaczona przez Organizatora do przyjmowania dostarczonych przez uczestników
prac, ewidencjonuje zgłoszone prace, a także dokonuje ich oznaczenia godłem twórcy.
7. Dostarczenie pracy powinno być wcześniej uzgodnione z pracownikami Mediateki w
Straszynie, bądź Komisarzem Konkursu.
8. Praca powinna być dostarczona przez uczestnika we własnym zakresie, własnym staraniem i
na jego koszt.
§ 4. Wymogi techniczne i prawne prac
1. Prace malarskie, fotograficzne i graficzne nie powinny przekraczać rozmiaru 140 cm
liczonego łącznie z oprawą, mierzonego wzdłuż najdłuższego boku.
2. Prace rzeźbiarskie i ceramiczne nie powinny przekraczać rozmiaru 100 cm mierzonego
pomiędzy ich najodleglejszymi wierzchołkami.
3. Wszystkie prace powinny być wyposażone w odpowiednie mocowania oraz powinny mieć
taką formę, aby możliwa była ich późniejsza bezpieczna ekspozycja.
4. Prace fotograficzne i graficzne powinny być odpowiednio zabezpieczone i oprawione.
5. Praca musi być dziełem oryginalnym jednego twórcy.
6. Praca nie może być kopią dzieł innych twórców.
7. Praca powinna być wolna od wad prawnych, nie może być przedmiotem zabezpieczenia,
zastawu bądź toczącego się postępowania sądowego.
8. Praca nie może naruszać praw majątkowych bądź autorskich osób trzecich.
9. Uczestnik Konkursu ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu naruszenia praw majątkowych
bądź autorskich osób trzecich. W przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko
Organizatorowi uczestnik zobowiązuje się do ich całkowitego zaspokojenia oraz do
zwolnienia Organizatora od obowiązku dokonywania świadczeń z tego tytułu.
10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac konkursowych, które nie
spełniają wymogów technicznych lub prawnych.
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§ 5. Terminarz Konkursu
1. 30 września 2020 r. upływa termin dostarczenia prac przez uczestników,
2. 29 października 2020 r. prowadzona w trybie on-line wystawa prac uczestników połączona

z ogłoszeniem laureatów i wręczeniem nagród,
3. 30 października 2020 r. wydanie katalogu,
4. 31 października 2020 r. upływa termin odbioru prac przez uczestników.

§ 6. Wybór laureatów i rozstrzygnięcie Konkursu
1. Jury dokona wyboru laureatów poprzez ocenę prac, biorąc pod uwagę kategorię, do której
przypisany jest dany twórca.
2. W skład Jury nie mogą wchodzić osoby będące członkami zwyczajnymi, wspierającymi bądź
honorowymi Stowarzyszenia Twórców “Przystanek Sztuka”.
3. W skład Jury wchodzą niezależni twórcy profesjonalni.
4. Obrady Jury będą miały charakter tajny.
5. Oznaczenia (sygnatury) prac, jednoznacznie identyfikujące twórcę, zostaną na czas oceny
dokonywanej przez Jury, zakryte przez Organizatora.
6. Prace zostaną oznaczone godłem twórcy na czas oceny dokonywanej przez Jury.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie laureatów nastąpi w czasie prezentacji on-line, której
termin określony jest w Regulaminie.
8. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.
§ 7. Nagrody
1. Organizator ustanowił następujące nagrody pieniężne dla uczestników Konkursu:
■ I miejsce – 500 zł
■ II miejsce – 300 zł
■ III miejsce – 200 zł
2. Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród lub innego podziału nagród w każdej
z kategorii.
§ 8. Publikowanie wizerunku twórcy i pracy
1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania wizerunku twórcy bądź jego pracy,
zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem.
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do zapisywania fotografii prac uczestników konkursu na
nośnikach elektronicznych oraz publikowania ich w sieci Internet.
3. Organizator zobowiązuje się należytego oznaczenia prac uczestników podczas ich publikacji.
§ 9. Odbiór prac
1. Po zakończeniu wystawy praca powinna być odebrana przez uczestnika we własnym
zakresie, własnym staraniem i na jego koszt.
2. Termin odbioru prac określony jest w Regulaminie.
3. Prace nieodebrane przez uczestników konkursu w terminie przechodzą na własność
Organizatora.
§ 10. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
2. Organizator Konkursu, na każdym jego etapie, zastrzega sobie prawo do wyeliminowania
uczestników, którzy łamią postanowienia Regulaminu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież bądź zniszczenie prac będące
wynikiem działań, na które Organizator nie miał wpływu.
4. Wszelkie wątpliwości interpretacyjne dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu
rozstrzyga Organizator.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, będą miały zastosowanie
przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika wszystkich
postanowień niniejszego Regulaminu.

Zarząd
Stowarzyszenia Twórców „Przystanek Sztuka” w Straszynie
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Artystyczny Konkurs Gminy Pruszcz Gdański Załącznik nr 1.
Metryczka uczestnika konkursu (*pola obowiązkowe)
imię *
nazwisko *
tytuł pracy *
technika *
adres e-mail
telefon *
zaznacz kategorię pracy *
Malarstwo
rysunek, grafika,
fotografia
rzeźba, ceramika, rzemiosło
artystyczne
Akceptuję Regulamin i potwierdzam swoje uczestnictwo w Artystycznym Konkursie Gminy
Pruszcz Gdański.
……………………………………………….................................................................................
(data i czytelny podpis uczestnika konkursu)

Potwierdzenie przyjęcia pracy
Potwierdzam dostarczenie pracy

(data i czytelny podpis uczestnika konkursu)

Potwierdzenie odbioru pracy
Potwierdzam odbiór pracy

(data i czytelny podpis uczestnika konkursu)

Potwierdzam odbiór pracy

(data i czytelny podpis przedstawiciela Organizatora)

Potwierdzam wydanie pracy

(data i czytelny podpis przedstawiciela Organizatora)

