
Regulamin konkursu "Powiat krakowski. Miejsca. Emocje. Kształt."

§1

Organizatorem konkursu "Powiat krakowski. Miejsca. Emocje. Kształt.", zwanego dalej Konkursem 

jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry wraz z Fundacją Per Artem. 

Koordynatorem Konkursu jest Krzysztof Kamiński, tel. 601 475 628. Konkurs współfinansowany jest 

przez Powiat krakowski.

§2

1. Konkurs  jest  imprezą  powiatową o charakterze konkursowym, zakończoną wystawą 

pokonkursową w galerii "Kamienny Kwiatek" w Nawojowej Górze, zwaną dalej Wystawą,  

adresowaną  do  profesjonalnych  artystów plastyków oraz studentów wyższych uczelni 

artystycznych z terenu powiatu krakowskiego lub z tym powiatem związanych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia do udziału w Konkursie artystów 

nieprofesjonalnych o znacznych osiągnięciach w dziedzinie twórczości artystycznej.

§3

1. Przedmiotem konkursu są prace malarskie, fotograficzne, instalacje płaskie, grafiki, itp. 

wykonane w dowolnej stylistyce i technice na temat określony w nazwie Konkursu o maksymalnej 

powierzchni 2.000 cm2 (np. 40x50 cm, maksymalna długość dłuższego boku 60 cm) oraz rzeźby lub 

inne formy przestrzenne o maksymalnej objętości 27.000 cm3 (np. 30x30x30 cm, maksymalna 

długość najdłuższego boku 60 cm).

 2. Do konkursu można zgłosić maksymalnie trzy prace powstałe w ostatnich trzech latach, przy 

czym łączna suma powierzchni lub objętości zgłaszanych prac nie może przekroczyć wartości 

podanych w punkcie 1. 

§4

1. Reprodukcje prac (lub zdjęcia prac przestrzennych), wraz ze skanem wypełnionej karty 

zgłoszenia, należy nadsyłać na adres mailowy: krzysztof.k.kaminski@o2.pl w terminie od 1 maja do 

31 sierpnia 2019 roku. Karta zgłoszeń stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

2. Organizator powoła jury, które dokona kwalifikacji prac na Wystawę (czyli stwierdzi ich zgodność 

z niniejszym regulaminem) oraz wyłoni zwycięzcę Konkursu (czyli przyzna nagrodę/y). Obrady jury 

odbędą się w terminie do 30 września 2019 roku. 

3. Wyniki obrad jury zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej galerii 

"Kamienny Kwiatek", www.kamiennykwiatek.eu.

4. Prace zakwalifikowane do Wystawy autorzy dostarczają do Galerii "Kamienny Kwiatek" na koszt 

własny w terminie do 20 października 2019 roku. Prace powinny być technicznie przygotowane do 



ekspozycji. Każdą pracę należy podpisać na odwrocie korzystając z druków wyciętych z karty 

zgłoszenia.

5. Otwarcie Wystawy połączone z uroczystym wręczeniem nagrody/nagród laureatom nastąpi 12 

listopada 2019 roku. Wystawa potrwa do 24 listopada 2019 roku.

Po zakończeniu Wystawy prace należy odebrać w terminie dwóch tygodni od zakończenia Wystawy 

(do 8 grudnia 2019).

6. Prace zakwalifikowane do Wystawy mogą zostać zaprezentowane podczas wystawy poza 

granicami kraju w roku 2020.

7. Prace eksponowane podczas Wystawy mogą zostać sprzedane. W przypadku sprzedaży pracy jej 

autor zobowiązuje się do przygotowania pracy na temat określony w temacie Konkursu do 

zaprezentowania podczas wystawy zagranicznej.

§5

Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  reprodukowania  i  publikowania  nadesłanych  prac  w  

środkach masowego przekazu w celach promocyjnych bez uiszczania autorom honorariów. 

§6

Organizator ustanawia Nagrodę Główną Konkursu. Wartość Nagrody Głównej oraz ewentualne 

nagrody dodatkowe zostaną podane na stronie galerii "Kamienny Kwiatek" w terminie późniejszym.

Żadna z nagród nie może zostać przyznana osobie związanej z Organizatorem Konkursu.

§7

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają trzy bezpłatne egzemplarze katalogu. 

§8

Pytania dotyczące Konkursu można kierować na adres mailowy: krzysztof.k.kaminski@o2.pl lub 

telefonicznie: 601 475 628. 


