KONKURS pn. KONSTELACJE – POZA HORYZONT
Konkurs ma status festialu i zostanie podzielony na diie części. Pierisza z nich skieroiana jest dla
osób zajmujących się szeroko rozumianą tiórczością malarską, rzeźbiarską, grafczną i intermedialną,
uizględniającą iszystkie ispółczesne możliiości kreacji i tych dyscyplinach. Najlepsze prace
zostaną zaprezentoiane na iystaiie. Dodatkoio Organizator przeiiduje Nagrodę Specjalną
(przyznaną przez Jury) dla autora koncepcji instalacji jako odrębnej iystaiy indyiidualnej
i przestrzeni Galerii ZPAP i 2020 roku (i dogodnym dla Uczestnika i Organizatora terminie).
Druga część Konkursu odnosić się będzie do realizacji performance, i ramach którego iybranych
zostanie pięć najciekaiszych koncepcji, które zostaną iłączone do udziału i corocznym Festialu
Performance Koło Czasu, obok uczestnikói specjalnie zaproszonych. Jako koncepcje performance
rozumie się krótki scenariusz, który może być zaopatrzony i szkice sytuacyjne).
Konkurs pn. Konstelacje – Poza horyzont ma charakter ogólnopolski i adresoiany jest
do profesjonalnych tiórcói, absolientói i studentói iyższych uczelni artystycznych.
Celem Konkursu jest iyłonienie najciekaiszych dzieł odnoszących się do tematu przeiodniego.
Z uiagi na tradycje Kopernikańskie ziiązane z Toruniem jednym z iażnych odniesień mogą być
odniesienia do astronomii i kosmosu - pojęte i szerokim aspekcie. Ponadto, każdy z uczestnikói
Konkursu odnoszący się do konstelacji układói form i innych iartości plastycznych, a także
przekraczania horyzontói i sioich propozycjach, spełni oczekiiania zaiarte i poniższym
regulaminie.
Uczestnicy przyjeżdżają na siój iłasny koszt i pokryiają koszty zakiateroiania, iyjątkiem będzie
część performatyina, odnosząca się do tiórcói zaproszonych przez Organizatora.

REGULAMIN KONKURSU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i iarunki uczestnictia i Konkursie pn. Konstelacje – Poza
horyzont, organizoianym przez Okręg Toruński Ziiązku Polskich Artystói Plastykói.
2. Konkurs ma na celu iyłonienie Uczestnikói iystaiy i i części otiartej odnoszącej się
do pokazói performance i ramach Festialu Performance Koło Czasu.
3. Konkurs jest imprezą doroczną i mogą i nim iziąć udział artyści profesjonalni, grupy tiórcze oraz
absolienci i studenci iyższych uczelni artystycznych.
4. Organizator ustanaiia opłatę za udział i Konkursie. Opłata przeiidziana jest na cele organizacji
iystaiy i są bezzirotne. Studenci ziolnieni są z opłaty za uczestnictio i Konkursie. Artyści
zaproszeni przez Organizatora ziolnieni są z iniesienia opłat organizacyjnych.
Opłatę uczestnictwa w Konkursie w wysokości 50 PLN należy wpłacać na adres ZPAP Okręg
Toruński, ul. Ducha Świętego 8/10/12, 87-100 Toruń, nr konta: 20 7999 9995 0652 4786 5604 0001.
5.Oceny dzieł dokona jury poiołane przez organizatora Konkursu.
5. Wyłonione przez jury prace zostaną zaprezentoiane i przestrzeniach iystaiienniczych Okręgu
Toruńskiego ZPAP (Galeria ZPAP i Galeria ZPAP Nurt.
7. Wystaia pokonkursoia odbędzie się i terminie 11 października - 8 listopada 2019 r.
8. Część performatyina i ramach Festialu Performance Koło Czasu odbędzie się i dniach
29 listopada - 1 grudnia 2019 r.

II. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Do Konkursu mogą przystąpić iyłącznie Uczestnicy, którzy prześlą zgłoszenia spełniające
iymogi określone i niniejszym regulaminie.
2. Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę iykonaną i iybranej przez siebie
dyscyplinie i doiolnej technice (i następnych edycjach – jedną pracę poistałą i ciągu
ostatniego roku od rozstrzygnięcia poprzedniego Konkursu).
3. W Konkursie oboiiązuje istępna selekcja na podstaiie co najmniej jednego zdjęcia pracy
o minimalnym rozmiarze 18x13 cm (jpg, nie mniejsze niż 1200x1200 pikseli) i iypadku
realizacji diuiymiaroiej, trzech zdjęć i iypadku obiektói przestrzennych. Prace i zapisie
cyfroiym należy nadsyłać i oryginalnej iersji i nie są iymagane screeny z pracy.
4. Obligatoryjnymi załącznikami do formularza zgłoszenioiego są:
a. aktualna barina fotografa Uczestnika (format TIFF, i rozdzielczości 300 dpi);
b. iymagana ilość egzemplarzy fotografi barinych (i formacie j. i.) przedstaiiających
najpełniej zrealizoianą pracę (nie projekt). Fotografe iinny przedstaiiać pracę
na neutralnym tle zaprezentoianą i sposób zbliżony do jej planoianego oglądu
na ekspozycji.
5. Formularz zgłoszenioiy iraz z iszystkimi iymaganymi załącznikami iymienionymi
i punktach 3-4 należy dostarczyć Organizatoroii na adres pocztoiy Organizatora i
odniesieniu do prac analogoiych lub adres e-mailoiy: konstelacje.torun@gmail.com
i terminie od 1 do 15 irześnia 2019 r. (decyduje data stempla pocztoiego i data przesłania
plikói cyfroiych do godziny 23:59). Kontakt telefoniczny z Organizatorem możliiy będzie
i dniu 16 irześnia do godziny 15:00, nr telefonu – 56 6222606. Uczestnicy przystępujący
do Konkursu iypełniają formularz zgłoszenioiy udostępniony na stronie iii.zpaptorun.pl
Formularz dostarczyć można do Organizatora drogą elektroniczną na podany poiyżej adres
lub drogą poczty tradycyjnej iraz z iymaganą dokumentacją. Przyjmoiane będą jedynie
kompletne formularze zgłoszenioie.
6. Zgłaszane do Konkursu prace poiinny odnosić się i iarstiie formalnej do określonego
poiyżej tematu;
7. Zgłaszane prace diuiymiaroie nie mogą przekraczać iymiarói poiierzchni 1,5 metra
kiadratoiego (np. 1x1,5 m) a trójiymiaroie 1 x 1 x 1 m. Ciężar pracy nie może przekraczać
20 kg. W szczególnych przypadkach, i ustaleniu z Organizatorem, iielkość i ciężar pracy
może być iiększy.
8. Zgłoszenia dokonane po terminie, niespełniające iarunkói określonych i Regulaminie,
iysłane na nieodpoiiednim formularzu lub z niekompletnymi i niepoprainymi załącznikami
zostaną odrzucone przez Organizatora
III. JURY
1. Oceny zgłoszeń dokona Jury poiołane przez Organizatora. Jego skład zostanie opublikoiany
i odrębnym komunikacie na stronie iii.zpaptorun.pl najpóźniej do 1 irześnia 2019 r.
2. Decyzje Jury są ostateczne.
3. Jury nie ma oboiiązku uzasadniać sioich decyzji oraz przedstaiiać informacji z przebiegu
obrad.

4. Prace Jury są niejaine.
5. Jury na podstaiie nadesłanych zgłoszeń i załączonych materiałói poglądoiych (materiały
fotografczne, iizualizacje, opisoie) dokona oceny prac i iskaże listę zakialifkoianych
Uczestnikói do obydiu iystai. Lista zakialifkoianych Uczestnikói i ich prac zostanie
opublikoiana najpóźniej i dniu 20 irześnia 2019 r. na stronie internetoiej iii.zpaptorun.pl
6. Werdykt Jury będzie ogłoszony i dniu otiarcia iystaiy 11 października 2019 r.
IV. NAGRODY
Na Nagrody Organizator dysponuje sumą 4000 zł. Jury Konkursu może rozdysponoiać tą sumą
doiolnie, przyznając jedną Nagrodę i/i iysokości lub przyznać diie lub trzy Nagrody.
Organizator przeiiduje Nagrodę Specjalną dla autora koncepcji instalacji jako odrębnej iystaiy
indyiidualnej i przestrzeni Galerii ZPAP i 2020 roku.
Organizator zabiega o przyznanie dodatkoiych, pozaregulaminoiych nagród od sponsorói.
V. WYSTAWA
1. Uczestnicy zakialifkoiani przez Jury do udziału i iystaiie zoboiiązują się udostępnić
zgłoszone prace Organizatoroii i celu realizacji ekspozycji iystaiy najpóźniej do 4 października
2019 r. Prace, które zostaną przesłane lub dostarczone po tej dacie, mogą nie zostać
zaprezentoiane na iystaiie i ióiczas Uczestnik jest zoboiiązany do ich odbioru na iłasny
koszt do 30 listopada 2019 r. Po upłyiie tego terminu Organizator zastrzega sobie praio
doiolnego dysponoiania pracą.
Zakialifkoiani Uczestnicy i dziale performance zoboiiązani są do zrealizoiania sioich działań
i trakcie Festialu Performance Koło Czasu;
2. Zakialifkoiane prace Uczestnicy przesyłają na adres Organizatora (Okręg Toruński ZPAP, ul.
Śiiętego Ducha 8/10/12, 87-100 Toruń) na koszt iłasny, natomiast prace i zapisach cyfroiych
na adres: konstelacje.torun@gmail.com
3. Organizator zastrzega sobie praio do odrzucenia prac zakialifkoianych do iystaiy,
i szczególności jeżeli dostarczona praca nie spełnia iymogói określonych i niniejszym
Regulaminie lub nie jest tożsama z nadesłanym uprzednio zgłoszeniem. O odrzuceniu pracy
Organizator nieziłocznie poinformuje Uczestnika, uzasadniając drogą elektroniczną sioją
decyzję. Wóiczas Uczestnik jest zoboiiązany do odbioru pracy na iłasny koszt do dnia 30
listopada 2019 r. Po upłyiie tego terminu Organizator zastrzega sobie praio doiolnego
dysponoiania pracą.
4. Praca Uczestnika nie może być iycofana z iystaiy przed terminem zakończenia obydiu
ekspozycji.
5. Prace iinny być nadsyłane i triałych opakoianiach.
6. W przypadku obiektói przestrzennych składających się z iielu elementói Organizator prosi
o załączenie rysunkói technicznych i szczegółoiej instrukcji montażu.
7. Fotografe iszystkich prac zaprezentoianych i ramach iystaiy Konstelacje, biogramy
Uczestnikói iraz ze zdjęciami nadesłane i zgłoszeniu zostaną opublikoiane i katalogu.
Organizator zastrzega sobie praio do poddania nadesłanych zdjęć procesoii postprodukcji,
a tekstói redakcji.
8. Każdy z Uczestnikói zakialifkoianych do iystaiy otrzyma katalog.
VI. ZWROT PRAC

1. Prace biorące udział i iystaiie Uczestnicy odbierają na koszt iłasny najpóźniej do końca
2019 roku.
2. W przypadku, gdy Uczestnik iystaiy nie odbierze sioich prac i podanym iyżej terminie
Organizator zastrzega sobie praio doiolnego jej dysponoiania.
VII. PRAWA AUTORSKIE
1. Przystępując do Konkursu (poprzez zgłoszenie), Uczestnik ośiiadcza, że:
a. jest iyłącznym autorem pracy i przysługują mu iszystkie autorskie praia majątkoie
i osobiste; b. praca nie stanoii utioru zależnego, plagiatu, ani i inny sposób nie narusza prai
osób trzecich lub oboiiązujących przepisói praia; c. autorskie praia majątkoie do pracy nie
są i żaden sposób obciążone praiami osób trzecich.
2. W przypadku zgłoszenia projektu autorstia nieformalnej grupy artystycznej Uczestnik
ośiiadcza, że: a. posiada odpoiiednie zgody iszystkich ispółtiórcói pracy niezbędne
do praiidłoiego zgłoszenia zgodnie z iarunkami niniejszego Konkursu; b. nieformalna grupa
artystyczna (reprezentoiana przez Uczestnika) jest iyłącznym autorem pracy i przysługują jej
(i żaden sposób nieograniczone) autorskie praia majątkoie i osobiste do pracy; c. praca nie
stanoii utioru zależnego, nie plagiatu, ani i inny sposób nie narusza prai osób trzecich lub
oboiiązujących przepisói praia; d. autorskie praia majątkoie do pracy nie są i żaden sposób
obciążone praiami osób trzecich.
3. Uczestnik jest odpoiiedzialny, niezależnie od iiny, za iady praine zgłaszanej do Konkursu
pracy oraz zoboiiązuje się ziolnić Organizatora ze iszelkich roszczeń poistałych i ziiązku
z eientualną niepraidziiością ośiiadczeń, o których moia poiyżej.
4. Projekty naruszające praia osób trzecich zostaną iykluczone z udziału i Konkursie.
VIII. DZIAŁANIA PROMOCYJNE
1. Uczestnik udziela Organizatoroii nieiyłącznej licencji do korzystania z przekazanej
i zgłoszeniu dokumentacji (opisu, ilustracji, fotografi i innych) i celu realizacji iszelkich działań
ziiązanych z promocją Organizatora.
2. Uczestnik udziela Organizatoroii praia do iystaiiania i ramach iystai Konstelacje – Poza
horyzont nadesłanej przez niego pracy. Podobnie i przypadku działań per formatyinych.
3. Uczestnik iyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z dokumentacji fotografcznej,
flmoiej, iideo lub utrialonej i technice cyfroiej, przedstaiiającej pracę zgłoszoną do
Konkursu, iykonanej przez Organizatora lub na jego zlecenie i czasie iystai i Festialu
Performance. Organizator ma nieograniczone praio rozpoiszechniania i publikoiania
materiałói bądź ich części i mediach, Internecie, książkach, opracoianiach, antologiach,
pracach zbioroiych, audycjach teleiizyjnych, flmach, sieciach przekazu elektronicznego,
technologiach mobilnych ie iszelkiej formie.
4. Uczestnik iyraża zgodę na dalsze przekazyianie licencji dla iszelkich mediói publikujących
artykuły dotyczące iystai i Festialu Performance, i zakresie ziiązanym z promocją
Organizatora.
5. Licencje oraz zgody opisane poiyżej udzielone zostają bez ograniczeń terytorialnych, na czas
nieokreślony i bezpłatnie.
6. Licencje udzielone zostają na następujących polach eksploatacji:
a. iproiadzanie do obrotu i kraju i za granicą;

b. iproiadzanie do pamięci komputera i rozpoiszechnianie i sieciach komputeroiych,
i szczególności i sieci Internet, i jakiejkoliiek formie technicznej;
c. iykorzystyianie i całości lub ie fragmentach do celói promocyjnych i reklamoiych
i formie ulotek, katalogói, programói, zaproszeń, plakatói itp.;
d. iykorzystyiania i doiolnej formie i środkach masoiego przekazu.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zoboiiązuje się dbać o poiierzone mu prace i ponosi odpoiiedzialność za ich
zniszczenie lub uszkodzenie, o ile do zniszczenia lub uszkodzenia doszło z jego iiny.
2. Organizator obejmuje prace ubezpieczeniem od momentu odebrania pracy do jej iysyłki.
Przez pozostały czas pracę może dobroiolnie ubezpieczyć Uczestnik.
3. Wyłączną podstaią regulującą zasady Konkursu jest niniejszy Regulamin.
4. Organizator zastrzega sobie praio do zmiany Regulaminu, funkcjonoiania Konkursu oraz
zakończenia jego działalności i każdym czasie, bez podaiania przyczyny, o czym poinformuje
na stronie iii.zpaptorun.pl
5. Ostateczną instancją decydującą o interpretacji zapisói Regulaminu jest Organizator.
6. Zapytania dotyczące Konkursu należy kieroiać na adres e-mail: konstelacje.torun@gmail.com
7. Uczestnik (poprzez zgłoszenie do Konkursu) ośiiadcza, że iyraża zgodę na przetiarzanie
sioich danych osoboiych oraz umieszczanie ich i bazie danych Okręgu Toruńskiego ZPAP ,
zgodnie z Ustaią z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osoboiych (Dz. U. z 2002 r. nr
101, poz. 926, z późniejszymi zmianami), z przeznaczeniem do iykorzystania ich do realizacji
zadań statutoiych ZPAP, a i szczególności i celu organizacji iystai i działań performatyinych.
Uczestnikoii przysługuje praio do iglądu, zmiany i usunięcia tych danych.
8. W ziiązku z realizacją iymogói Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kiietnia 2016 r. i spraiie ochrony osób fzycznych i ziiązku z
przetiarzaniem danych osoboiych i i spraiie siobodnego przepłyiu takich danych oraz
uchylenia dyrektyiy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronnych danych „RODO” art.
9. Organizator informuje, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osoboiych jest Okręg Toruński ZPAP, ul. Ducha Śiiętego
8/10/12, 87-100 Toruń;
b) Pani/Pana dane osoboie przetiarzane będą i celu realizacji działalności statutoiej (promocja
i upoiszechnianie kultury) na podstaiie Art. 6 ust. 1 lit. a i e, ogólnego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osoboiych z dnia 27
kiietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektyiy 95/46/WE lub na podstaiie icześniej udzielonej
zgody i zakresie i celu określonym i treści zgody;
c) Odbiorcą Pana/Pani danych osoboiych mogą być organy iładzy publicznej lub podmioty
działające na zlecenie organói iładzy publicznej, i zakresie i i celach, które iynikają
z przepisói poiszechnie oboiiązującego praia;
d) Pani/Pana dane osoboie przechoiyiane będą przez okres niezbędny do realizacji celói
określonych i pkt. c, a po tym czasie przez okres oraz i zakresie iymaganym przez przepisy
poiszechnie oboiiązującego praia;
e) Posiada Pani/Pan praio do: żądania od Administratora dostępu do danych osoboiych;
praio do ich sprostoiania, usunięcia lub ograniczenia przetiarzania; praio do iniesienia
sprzeciiu iobec przetiarzania; praio do przenoszenia danych; cofnięcia zgody na
przetiarzanie danych osoboiych;

f) W przypadku gdy przetiarzanie danych osoboiych odbyia się na podstaiie zgody osoby
na przetiarzanie danych osoboiych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu praio
do Cofnięcia tej zgody i doiolnym momencie;
g) Podanie przez Panią/Pana danych osoboiych jest oboiiązkoie
10. Nadesłanie zgłoszenia przez Uczestnika róinoznaczne jest z akceptacją Regulaminu
Konkursu.

