Regulamin
Pierwszego Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego pn. „Moje Tatry, Moje Zakopane”
§1
Celem Konkursu jest:
- Pokazanie różnorodności indywidualnego odbioru Zakopanego i Tatr.
- Uwypuklenie wkładu twórczości artystów związanych z Zakopanem i Tatrami w promocję i
odbiór naszego regionu poza jego granicami.
- Pokazanie wystawy konkursowej jako projektu czytelnego dla każdego odbiorcy,
atrakcyjnego i zachęcającego do odbioru sztuki.
§2
1. Organizatorem Konkursu jest:
Zakopiańskie Centrum Kultury – Miejska Galeria Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego
Patronat nad Konkursem objął Burmistrz Miasta Zakopane.
2. Adres Organizatora:
Zakopiańskie Centrum Kultury – Miejska Galeria Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 41
3. Koordynatorem działań wokół konkursu jest pani Lidia Rosińska-Podleśny - z-ca dyrektora
ZCK ds. artystycznych.
4. Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest pani Lidia RosińskaPodleśny: tel. 18 201 27 92, e-mail: lrosinska@zck.com.pl.
5. Organem informującym o działaniach organizatorów wokół konkursu oraz służącym jako
pomoc informacyjna dla jego uczestników jest strona internetowa o adresie:
www.galeria.zakopane.pl
6. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie wystawy konkursowej jest Lidia RosińskaPodleśny – kurator wystawy.
7. W przypadkach nadzwyczajnych organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korekty treści
Regulaminu.
§3
Założenia organizacyjne:
1. Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo:
- etap pierwszy – kwalifikacja prac na wystawę pokonkursową
- etap drugi – przyznanie 3 nagród głównych i 3 wyróżnień pracom wybranym spośród prac
zakwalifikowanych i nadesłanych na wystawę.
2. W konkursie mogą wziąć udział profesjonalni artyści plastycy zamieszkali na terenie
Polski.
3. Na konkurs będą przyjmowane obrazy wykonane w dowolnej technice malarskiej.
4. Zgłoszone prace muszą być związane z tematem konkursu, tj. Zakopanem i Tatrami.

5. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić maksymalnie 3 obrazy powstałe w latach
2014 – 2017, będące własnością artysty. Wielkość dłuższego boku obrazu nie może
przekroczyć 150 cm (dotyczy to również prac wieloczłonowych, poliptyków).
6. Zgłoszenie uczestnika musi zawierać:
- dokumentację fotograficzną obrazów w formie cyfrowej (w formacie JPG, tif) w dobrej
rozdzielczości (do druku)
- wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia oraz Oświadczenie wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
- kserokopię (potwierdzenie) dowodu wpłaty 70 PLN na konto organizatora:
Zakopiańskie Centrum Kultury, ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane,
Bank Pekao S.A. nr rachunku 92 1240 5136 1111 0010 6718 0225.
Dokonanie wpłaty jest warunkiem przyjęcia prac do konkursu i nie podlega zwrotowi w
przypadku nie zakwalifikowania obrazów do wystawy pokonkursowej.
7. Podpisanie przez autora Karty Zgłoszenia oraz Oświadczenia i wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z przyjęciem Regulaminu Konkursu.
8. Zgłoszenie należy przesłać drogą mejlową na adres: mgs@galeria.zakopane.pl lub drogą
pocztową na adres: Miejska Galeria Sztuki, ul. Krupówki 41, 34-500 Zakopane w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2017 r. (liczy się data wpływu).
9. Wystawa pokonkursowa odbędzie się w Miejskiej Galerii Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego w
Zakopanem w październiku i listopadzie 2017.
10. Wystawie towarzyszyć będzie katalog zawierający fotografie wszystkich
zakwalifikowanych na wystawę obrazów.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania prac w katalogu
wystawy oraz ewentualnego publikowania w mediach.
12. Kwalifikacji prac na wystawę pokonkursową, na podstawie nadesłanej dokumentacji
fotograficznej, dokona Jury powołane przez organizatora.
13. Lista zakwalifikowanych prac na wystawę pokonkursową, wraz z nazwiskami autorów,
zostanie opublikowana na stronie internetowej Zakopiańskiego Centrum Kultury – Miejskiej
Galerii Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego www.galeria.zakopane.pl. Autorzy zakwalifikowanych
prac zostaną również powiadomieni o tym pisemnie.
14. Autorzy zakwalifikowanych na wystawę prac dostarczą je i odbiorą na własny koszt.
15. Obrazy zakwalifikowane na wystawę powinny być odpowiednio zabezpieczone,
technicznie przygotowane do ekspozycji i zaopatrzone w metryczkę z opisem identycznym,
jak na Karcie Zgłoszenia.
16. Podczas drugiego etapu konkursu, Jury powołane przez Organizatora, dokona wyboru
nagrodzonych prac, spośród prac zakwalifikowanych i nadesłanych na wystawę.
17. Jury przyzna następujące nagrody:
Grand Prix Burmistrza Miasta Zakopane – nagrodę finansową w wysokości 6000 PLN oraz
organizację indywidualnej wystawy artysty w 2018 roku w Miejskiej Galerii Sztuki
im. Wł. hr. Zamoyskiego w Zakopanem oraz druk katalogu do wystawy.
II Nagrodę w wysokości 4000 PLN
III Nagrodę w wysokości 2000 PLN
oraz 3 wyróżnienia honorowe.

18. Terminarz:
Do 31 lipca 2017 – nieprzekraczalny termin przesyłania zgłoszeń wraz z dokumentacją
fotograficzną.
Do 28 sierpnia 2017 – zamieszczenie listy nazwisk artystów i tytułów obrazów
zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej na stronie Zakopiańskiego Centrum Kultury –
Miejskiej Galerii Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego www.galeria.zakopane.pl, jak również
powiadomienie pisemne artystów.
Od 25 września do 29 września 2017 przyjmowanie zakwalifikowanych prac na adres Galerii:
ul. Krupówki 41, 34-500 Zakopane.
6 października 2017 r. o godz. 17:00 uroczysty wernisaż wystawy pn. „Moje Zakopane” oraz
wręczenie nagród laureatom.

Regulamin konkursu zatwierdzam:

Lidia Rosińska- Podleśny
Kurator Wystawy
z-ca Dyrektora ds. Artystycznych

Beata Majcher
Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury

