REGULAMIN
KONKURSU W RAMACH FESTIWAU DIGITALIA15

§ 1 Postanowienia ogólne
1

Organizatorem konkursu dla artystów w ramach festiwalu Digitalia nazywanym dalej
„konkursem” jest Dom Kultury 13 Muz z siedzibą w Szczecinie, Pl. Żołnierza Polskiego 2.

2

Celem konkursu jest lokalna i ogólnopolska popularyzacja sztuki współczesnej w ramach
działań statutowych Domu Kultury 13Muz, prezentacja sztuki współczesnej na forum
lokalnym i ogólnopolskim, wyłonienie oryginalnych osobowości w sztuce, wspieranie
nowych talentów.

3

Uczestnikiem konkursu nazywamy osobę, która w terminie określonym w par 2 pt. 7 przystąpi
do konkursu przez nadesłanie zgłoszenia.

4

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.digitalia.art.pl. Szczegółowe informacje nt. konkursu można uzyskać pod numerem
telefonu 509 577 671 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: digitalia2015@13muz.eu

§ 2 Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby z Polski i zagranicy; w przypadku udziału osoby
niepełnoletniej, zgłoszenie i wszelkie oświadczenia podpisuje również jej opiekun prawny.
2. Uczestnik konkursu może wysłać maksymalnie dwa zgłoszenia na konkurs. W przypadku
wysłania więcej niż dwóch zgłoszeń, nie będą one rozpatrywane.
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (w języku polskim oraz
języku angielskim) , dostępny na stronie www.digitalia.art.pl.
b) trzy płyty CD/DVD, podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz tytułem pracy,
zawierające wypełniony formularz (w języku polskim oraz języku angielskim), oraz
dokumentację zdjęciową lub video z załączonego projektu, w formacie MPEG lub innej
możliwej do odtworzenia w VLC Player. Istnieje mozliwość wysyłania podpisanego zgłoszenia
w formie pdf + dokumentacji pracy na e-mail: digitalia2015@13muz.eu (jeśli dokumenty będą
przekraczać rozmiar w e-mailu, można użyć darmowego transferu).
4. Dokonując zgłoszenia, uczestnik oświadcza tym samym, że jest wyłącznym autorem pracy
zgłoszonej na konkurs, a jego prawa autorskie do ww. pracy nie są w żaden sposób
ograniczone, oraz, że w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia
praw autorskich do Organizatora, przejmie odpowiedzialność z tego tytułu.
5. Uczestnik przeniesie na Organizatora prawa autorskie do pracy, w zakresie zawartym
w zgłoszeniu.
6. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, Organizator informuje
Uczestników, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie
Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika zgody wyłącznie
w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu przesyłania
Uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych wydarzeniach oraz badań
ankietowych organizowanych przez Organizatora lub sponsora głównego Festiwalu. Każdy
Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

7.

Zgłoszenie należy przesłać pocztą, z dopiskiem „Konkurs digitalia15” w terminie do
21.08.2015r. na adres Organizatora: Dom Kultury 13muz, Pl. Żołnierza Polskiego 2, 70-551
Szczecin.

8. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu nadsyłania zgłoszeń.
9. Zgłoszenia niespełniające warunków regulaminowych lub przesłanych po terminie nie będą
oceniane. Obowiązuje data stempla pocztowego.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas wysyłki zgłoszeń.
11. Zgłoszenia nie będą odsyłane.

§ 3 Rozstrzygnięcie konkursu i nagroda
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa,
zwana dalej Komisją. Komisję powołuje Organizator. Komisja wyłoni laureatów w terminie
30 dni od zakończenia Konkursu.
2. Nagrodą w konkursie jest prezentacja wyłonionych prac oraz artystów jako laureatów w
trakcie trwania Festiwalu digitalia w okresie od 23.10.2015 do 30.11.2015
3. Dodatkowo Komisja Konkursowa może przyznać nagrody finansowe dla najlepszych prac
wyłonionych w konkursie; łączna pula nagród wynosi 1200 euro . Liczba wyłonionych do
nagrody finansowej prac oraz wysokość finansowa poszczególnych nagród jest suwerenną
decyzją Komisji Konkursowej.
4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.09.2015r.
6. Lista laureatów wyłonionych w konkursie zostanie podana po jego rozstrzygnięciu na stronie
internetowej Organizatora.
7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie udziału w festiwalu, zasadach i sposobie
podpisania umowy o udziale w festiwalu, ewentualnie przyznanej nagrodzie oraz terminie i
miejscu jej wręczenia telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8. Laureaci konkursu są zobowiązani do dostarczenia materiałów uzupełniających w terminie 2
tygodni od otrzymania powiadomienia:
a) portret Uczestnika w rozdzielczości 300 dpi (krótszy bok min. 50 mm)
b) tekst krytyczny dotyczący danego projektu i twórczości Uczestnika (2000-2500
znaków ze spacjami) wraz z tłumaczeniem na język angielski
c) materiały graficzne, będące kopiami prezentowanych prac lub ich dokumentacją w
formacie cyfrowym, w rozdzielczości umożliwiającej ich prezentację w materiałach
poligraficznych (krótszy bok min. 200 mm, 300dpi), w ilości nie mniej niż 4 sztuki.
d) życiorys artystyczny Uczestnika w formie opisowej (1000-1500 znaków ze spacjami)
wraz z tłumaczeniem na język angielski
9. Niedostarczenie materiałów uzupełniających lub odmowa podpisania umowy będzie
traktowana jako rezygnacja z udziału w konkursie; w takim przypadku Organizator zastrzega
sobie prawo wyboru innego laureata.

10. Warunki udziału laureatów w wystawie, określi umowa zawierana z Organizatorem.
Organizator zobowiązuje się do zapewnienia laureatom:
a) pokrycia kosztów związanych z produkcją prac lub wypożyczeniem prac na okres
trwania Festiwalu.
b) transport prac z wyznaczonego miejsca oraz transport zwrotny.
c) montaż i demontaż pracy oraz istotne elementy niezbędne do ekspozycji pracy
d) zapewnienie noclegów w trakcie trwania Festiwalu lub podczas montażu prac.

§ 4 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, odwołania konkursu na każdym
etapie bez podania przyczyny, oraz zakończenia konkursu bez rozstrzygnięcia.
2. Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym
Regulaminie.
3. Wszystkie zmiany w konkursie oraz informacje z nim związane publikowane będą na stronie
organizatora w zakładce Konkurs.
4. Korespondencje oraz pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres:
digitalia2015@13muz.eu

