Konkurs WystaWy 2019
REGULAMIN
1. Organizatorem wystawy i konkursu „WystaWy 2019” jest Stowarzyszenie Rozwój w Biały
Dzień prowadzące galerię Pracownia Duży Pokój w Warszawie.
2. W konkursie mogą uczestniczyć artyści, absolwenci oraz studenci uczelni artystycznych
oraz mieszkający i tworzący na terenie całej Polski.
3. Konkurs ma charakter otwarty, jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie
kompletne wypowiedzi artystyczne z zakresu szeroko rozumianych sztuk wizualnych
(malarstwo, rzeźba, performance, instalacje, fotografia, kolaż, design, wzornictwo
przemysłowe i inne).
4. Organizator na stronie internetowej www.duzypokoj.org oraz na portalu facebook.com
zamieszcza informacje zawierające datę przyjmowania zgłoszeń oraz termin ogłoszenia
listy osób, których prace zostaną zaprezentowane w Pracownia Duży Pokój.
5. W celu zgłoszenia się na konkurs należy przesłać drogą mailową na adres
duzypokoj@duzypokoj.org: 1) wypełniony formularz zgłoszeniowy 2) portfolio zawierające
dotychczasowy dorobek artystyczny. Całość załączników do zgłoszenia nie może
przekroczyć 10MB.
6. Organizator poinformuje zgłaszającego drogą mailową o przyjęciu zgłoszenia.
Zgłoszenia niepełne nie będą akceptowane. Organizator może wyrazić zgodę na
uzupełnienie niepełnego zgłoszenia nadesłanego w terminie.
7. Organizacja wystawy odbywa się na zasadach partnerskich. Organizator zapewnia
laureatom: przestrzeń wystawienniczą, projekt i aranżację wystawy, organizację montażu,
działania promocyjne, współorganizację wernisażu oraz ew. pośrednictwo w sprzedaży
prac. Po stronie Artystów jest: przygotowanie i oprawa prac, transport prac oraz
ewentualne zapewnienie poczęstunku podczas wernisażu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do autorskiej prezentacji prac w galerii znając
możliwości przestrzenne Dużego Pokoju, który jest przestrzenią wspólną, społeczną i gości
różne działania kulturalne
9. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego
regulaminu i wszystkich decyzji jury oraz Organizatora. Naruszenie postanowień
regulaminu może doprowadzić do wykluczenia z udziału w konkursie.
10. Prace zgłaszane do konkursu muszą stanowić dzieło autorskie Zgłaszającego i nie
mogą posiadać wad prawnych. Wypełniając formularz, Zgłaszający potwierdza, że jest
świadom odpowiedzialności przewidzianej przez prawo autorskie, prawa pokrewne i
Kodeks cywilny w przypadku podania informacji niezgodnych z prawdą.
11. Terminy: zgłoszenia przyjmowane są do dnia – 14.01.2019; ogłoszenie listy
uczestników nastąpi do 5.02.2019.

12. W uzasadnionych przypadkach Organizatorzy uprawnieni są do zmiany niniejszego
Regulaminu, w tym ogłoszonych terminów. Zmiany będą publikowane niezwłocznie na
stronach internetowych Organizatorów.
13. Uczestnicy konkursu udzielają Stowarzyszeniu Rozwój w Biały Dzień nieodpłatnego
prawa do wykorzystania kadrów z prac w materiałach promocyjnych i reklamowych
wystaw, w programie wystawy, w prasie i Internecie w związku z promocją wystawy oraz
na wykonanie dokumentacji fotograficznej i wideo z wernisażu na potrzeby promocji w
Internecie. Wyżej wymieniona dokumentacja może być wykorzystywana w materiałach
informacyjnych i promocyjnych galerii w formie drukowanej i elektronicznej, wprowadzana
do pamięci komputera i do sieci Internet.

