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„Jak widzę wolność – czym jest dziś dla mnie”
Konkurs plastyczny pt. „Jak widzę wolność – czym jest dziś dla mnie” organizowany jest przez
Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, z okazji obchodów 100-lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę

REGULAMIN KONKURSU
§1

Organizatorzy konkursu
Konkurs organizowany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi z
okazji 100-lecia odzyskania obchodów odzyskania niepodległości przez Polskę.
§2
Cel konkursu
Celem konkursu jest w szczególności:
 Popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie
twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych.


Promowanie twórczości osób niepełnosprawnych, a tym samym sztuki i kultury.



Włączenie się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

§3

Adresaci konkursu
W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie niepełnosprawne osoby, które w chwili
przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat oraz mają stałe miejsce zamieszkania w
województwie łódzkim.
§4
Prace konkursowe
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przygotowanie obrazu na płótnie o wymiarach
nie mniejszych niż 40x60 cm i nie większych niż 60x80 cm w oparciu o dowolną technikę,
zgodnie z tematem konkursu „Jak widzę wolność – czym jest dziś dla mnie”.
2. Prace będą podlegały ocenie komisji konkursowej.
3. Każdy z uczestników może przesłać tylko jedną pracę.
4. Prace powinny być nadesłane wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową oraz zgodą na
przetwarzanie danych osobowych, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
5. Organizator zastrzega prawo do ekspozycji nadesłanych prac na organizowanych przez
siebie wystawach (łącznie z podaniem danych autorów), a także w celach promocyjnych w :
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mediach (w tym mediach społecznościowych jak np. Facebook), na stronie internetowej oraz
czasopismach.

§5
Harmonogram konkursu
1. Prace konkursowe można przesyłać w terminie od 20 grudnia 2018 r do 10 stycznia 2019
roku (decyduje data wpłynięcia pracy).
 Prace mają być kierowane na adres: Zakład Aktywności Zawodowej „Dobry Start” TPN
ul. Duńska 1 c, Łódź 91-204.
 Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez
organizatora.
 W skład powołanej Komisji będą wchodzić profesjonalni artyści i plastycy
 Komisja będzie oceniać nadesłane prace pod kątem zawartość merytorycznej, zgodności
treści wykonanej pracy z tematem konkursu, pomysłowość i oryginalność w zakresie
przedstawienia tematu oraz formę estetyczną pracy.
 Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II i III miejsca oraz dwa wyróżnienia.

§6
Ocena prac
 Organizator powołuje Komisję Konkursową.
 Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac w terminie do 7 dni od daty zakończenia
nadsyłania prac (tj. do 10 stycznia 2019 r).
 Komisja Konkursowa ma prawo nie przyznać wszystkich nagród.
 Komisja Konkursowa przekazuje do akceptacji organizatorowi listę nagrodzonych i
wyróżnionych autorów.
§7
Nagrody konkursowe
1. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej gali w dniu
17 stycznia 2019 r. O miejscu ww. gali Organizator poinformuje uczestników Konkursu z co
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Zwycięzcom Konkursu (zajęcie pierwszych trzech miejsc) zostaną przyznane następujące
nagrody :


dwuosobowe vouchery do Restauracji Autorskiej „Powidok” mieszczącej się przy pl.
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Wolności 8, 91-415 Łódź.


nagrody ufundowane przez sponsorów oraz partnerów Konkursu - w przypadku ich
uzyskania od sponsorów oraz partnerów Konkursu.

3. Za dwie prace, które zostaną wyróżnione Organizator przewidział drobne nagrody rzeczowe.
4. Prace konkursowe nagrodzone pierwszym, drugim oraz trzecim miejscem, a także dwie prace
które zostaną wyróżnione w Konkursie, zostaną wystawione na sprzedaż w ramach licytacji
ustnej, poprowadzonej przez Organizatora. Licytacja odbędzie się 17 stycznia 2019 r. w ramach
uroczystej gali, o której mowa w ust. 1. Szczegółowy opis oraz przebieg licytacji ustnej zostanie
określony w odrębnym Regulaminie Licytacji.
§8
Uwagi końcowe
1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Prace zniszczone w wyniku złego opakowania lub niezgodne z regulaminem nie będą
oceniane.
4. Prawidłowe zgłoszenie powinno obejmować wypełnioną kartę zgłoszenia i zgodę na
przetwarzanie danych osobowych, które stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Pracę należy dostarczyć pod wskazany przez organizatora adres.
4. Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie Organizator.
5. Decyzja Komisji Konkursowej, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania
im nagrody jest ostateczna.
6. Wszelkich informacji o Konkursie będą udzielane przez Towarzystwo Przyjaciół

Niepełnosprawnych oraz wyznaczoną do tego osobę, której dane kontaktowe zostaną
podane wraz z treścią ogłoszenia konkursowego.
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