Regulamin otwartego konkursu malarskiego
„LITERATURA W MALARSTWIE”

Organizacja

1. Organizatorem konkursu jest FILIA GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W
SKIERDACH na terenie której znajduje się Galeria „DZIESIATKA”
2. Dokładny Regulamin konkursu jest do wglądu na stronie GMINNEGO CENTRUM KULTURY I
SPORTU W JABŁONNIE, w siedzibie GCKiS w Skierdach oraz na FB GCKiS SKIERDY.
3. Autor obrazu zgłoszonego na konkurs staje się uczestnikiem konkursu i wyraża zgodę na
przestrzeganie postanowień regulaminu.

Czas trwania, harmonogram i zasady wyboru.
1.

Prace konkursowe będą przyjmowane od 11 lutego 2019r. w godzinach 8.00-12.00, 16.00-20.00 (z
wyjątkiem sobót i niedziel) w siedzibie GCKiS w Skierdach lub pocztą do 1 czerwca 2019r.

2.

Po upływie terminy zgłaszania prac, Jury w składzie: Piotr Rypson (historyk sztuki), Krzysztof
Fabijański (właściciel Galerii STALOWA), Adam Bojara (artysta malarz, wieloletni kierownik
Galerii RAMPA) wybierze 10 prac finałowych.

3.

Do 10 czerwca 2019r. Jury ogłosi swój werdykt i przyzna nagrody

4.

Dokumentacja z konkursu (zdjęcia i pisemna relacja) zostanie umieszczone na FB GCKiS Skierdy.
.

Uczestnictwo
1. Udział w konkursie może wziąć każdy mieszkaniec powiatu legionowskiego.

Zasady konkursu
1. Przez zgłoszenie do konkursu rozumie się dostarczenie do siedziby Gminnego Centrum Kultury i
Sportu w Skierdach ul. Nadwiślańska 1 własnoręcznie namalowanego obrazu o wymiarach min.
formatu A3 wykonanego dowolną techniką malarską, stworzonego z inspiracji dziełem literackim
(proza), oraz ksero strony tytułowej książki z widocznym tytułem i autorem.
2. Zgłoszenie do konkursu równoważne jest z oświadczeniem uczestnika, że jest on autorem
zgłoszonego dzieła.
3. Zgłoszenie do konkursu równoważne jest z przekazaniem praw autorskich do zgłoszonego obrazu
Filii GCKiS w Skierdach, oraz zgodą na prezentację pracy publiczności, w mediach oraz mediach
społecznościowych.

4. Nagrodzone i wyróżnione obrazy zostaną wystawione w Galerii „DZIESIĄTKA” w siedzibie
GCKiS, w Skierdach 14 czerwca 2019 r (piątek) o godzinie 18.00. Będą do odbioru po jej
zakończeniu 5 września 2019 (czwartek) do godziny 20.00
5. Pozostałe obrazy będą do odbioru w dniu wystawy w budynku GCKiS w Skierdach
6. Obrazy nieodebrane w terminie stają się własnością GCKiS w Skierdach

Nagrody
1. Dziesięć wyróżnionych prac będzie stanowić wystawę w Galerii „DZIESIĄTKA”
2. Przewidziane

w

konkursie

nagrody

zostaną

opublikowane

na

stronie

w

mediach

społecznościowych.
3. Organizator przewiduje cztery równorzędne nagrody, w czterech kategoriach wiekowych:
Wiek 0 - 12
Wiek 13 - 19
Wiek 20 - 40
Wiek 40 +
4. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania wszystkich nagród lub inny ich przydział.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn
Odbiór nagród
1. Nagrody zostaną wręczone w dniu wystawy.
2. Nagrody nieodebrane w dniu wystawy przechodzą na inny projekt realizowany przez GCKiS w
Skierdach.

