REGULAMIN
Konkursu Rzeźbiarskiego
„Sculptura”
Organizator Konkursu Rzeźbiarskiego
Regulamin o następującej treści:

„Sculptura”,

uchwala

niniejszy

§1
Organizatorem Konkursu Rzeźbiarskiego „Sculptura”, zwanego w dalszej
części Regulaminu Konkursem, jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Społeczności Lokalnej „ANMAR” z siedzibą przy ulicy Powstańców Wielkopolskich
28, 62-400 Słupca.
§2
Patronami medialnymi Konkursu mogą być redakcje prasowe, telewizyjne,
radiowe, internetowe, które przystąpią w tym charakterze do konkursu.
§3
Celem Konkursu jest:
1. promocja rzeźbiarstwa w drewnie w jego wszelkiej i różnorodnej
formie,
2. uatrakcyjnienie i nadanie specyficznego klimatu miasta Słupcy

§4
1. Konkurs jest cykliczny i odbywa się corocznie.
2. Konkurs ma charakter otwarty.
3. Konkurs jest konkursem rzeźbiarskim w drewnie.
§5
1. Wyboru Laureata, jak również pozostałych nagród i wyróżnień, dokonuje
Kapituła Konkursu Rzeźbiarskiego „Sculptura” - zwana dalej Kapitułą
Konkursu.
2. Skład, sposób pracy, kompetencje, kadencyjność oraz inne zadania
Kapituły Konkursu określi jej Regulamin – załącznik nr 1.

§6
1. Do Konkursu można zgłosić maksymalnie jedną pracę rzeźbiarską. Każda
praca musi być zgłoszona na formularzu zgłoszeniowym wraz z
załączonymi 2 zdjęciami zgłaszanej rzeźby, dostępnym do pobrania na
stronie www.miasto.slupca.pl. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace będące autorstwem
osoby zgłaszającej (rzeźbiarza).
3. Przez prace zgłaszane do Konkursu Kapituła Konkursu rozumie:
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a)

rzeźbę wykonaną w drewnie, minimalna wielkość 50 cm i bez
określenia rodzaju drewna z jakiego zostanie wykonana,
b)
nawiązującą do dziedzictwa kulturowego Polski, w szczególności
województwa Wielkopolskiego,
c)
lub nawiązująca do aspektu przyrodniczego Polski.
4. Prace mogą zgłaszać do Konkursu:
a)
ich pełnoletni autorzy,
5. Zgłoszenie do Konkursu musi zawierać:
a)
wypełniony formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie
www.miasto.slupca.pl,
b) dwa zdjęcia przedstawiające zgłoszoną do konkursu rzeźbę,
c) oświadczenie autora pracy konkursowej zgłoszonej do udziału
w Konkursie (załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu).
6. Zgłoszenia do Konkursu można wykonać na dwa sposoby:
a) wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dwoma zdjęciami zgłaszanej
rzeźby, wraz z oświadczeniem o prawach autora do zgłaszanej rzeźby
można przesłać listownie na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Społeczności Lokalnej „ANMAR”, ul. Powstańców Wielkopolskich 28, 62400 Słupca lub Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400
Słupca.
b)
Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dwoma załączonymi
zdjęciami zgłaszanej rzeźby oraz podpisanym oświadczeniem o
prawach autora do zgłaszanej rzeźby można przesłać elektronicznie na
adres: info.anmar@o2.pl lub promocja@miasto.slupca.pl.
6. Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa 15.10.2019 roku.
7. Prace zgłoszone do Konkursu po terminie lub niespełniające
pozostałych powyższych wymogów formalnych, zostaną odrzucone i
nie będą brały udziału w Konkursie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w
Konkursie prac o niskiej jakości technicznej, a także naruszających
prawo, dobre obyczaje oraz godność człowieka.
9. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza jednocześnie akceptację
niniejszego Regulaminu i poddanie się jego postanowieniom w
całości.
10. Wszelkich
informacji
o
Konkursie
udziela:
Przedstawiciel
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”,
tel. 724-487-148 lub e-mail: info.anmar@o2.pl.
§7
1. Do Konkursu dopuszczone zostaną prace spełniające najwyższe standardy
rzeźbiarskie pod względem formy wykonania.
2. W pierwszej kolejności brane pod uwagę będą prace nawiązujące do
dziedzictwa kulturowego regionu wielkopolskiego.
3. Związek zgłaszanej pracy z regionem nie musi być jej tematem wiodącym.
§8
1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
2

a)

etap pierwszy: kwalifikacja formalna i merytoryczna prac do kolejnego
etapu Konkursu przez Kapitułę Konkursową - do 15 dni od zakończenia
naboru Konkursu,
b)
etap drugi: rozstrzygnięcie Konkursu w terminie do 20 dni od
zakończenia weryfikacji zgłoszeń przez Komisję Konkursową.
2. Po wyłonieniu laureata Konkursu, Organizator poda nazwiska osób
nagrodzonych prac oraz tytuły ich prac do publicznej wiadomości.
§9
Nagrodami w Konkursie są:
1. Nagroda Główna I stopnia.
2. Nagroda Główna II stopnia.
3. Nagroda Główna III stopnia.
4. oraz w miarę możliwości finansowych Nagrody Główne kolejnych stopni
i wyróżnienia.
§ 10
1. Laureatowi Konkursu przyznana zostaje Nagroda Główna I stopnia.
2. Nagrodę Główną I stopnia Kapituła Konkursu przyznaje za wybitną
pracę dotyczącą dziedzictwa kulturowego Polski, w szczególności
województwa wielkopolskiego.
3. Oprócz finansowej gratyfikacji każdy laureat oraz pozostałe osoby
nagrodzone i wyróżnione otrzymają dyplom.
§ 11
Kapituła Konkursu może nie przyznać Nagrody Głównej I stopnia,
przyznając jednocześnie Nagrody Główne II i III stopnia oraz
wyróżnienia.
§ 12
Rozstrzygnięcia Kapituły Konkursu są ostateczne.
§ 13
1. Uroczystość ogłoszenia laureatów Konkursu oraz wręczania nagród
odbywać się będzie w terminie 35 dni od zakończenia naboru
Konkursu, w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora
Konkursu, po wcześniejszym powiadomieniu uczestników drogą
elektroniczną, telefoniczną lub listowną.
2. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany terminu
uroczystości.

1.

2.

§ 14
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć
i nagrodzonych prac rzeźbiarskich na własnych stronach internetowych oraz
w wydanych publikacjach.
Zdobywając Nagrodę Główną I, II, III lub kolejnych stopni, zobowiązuje się
do przekazania rzeźby na rzecz Organizatora Konkursu. Nagrody Główne
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mają charakter pieniężny lub rzeczowy.
§ 15
1. Zgłaszając swoje prace do udziału w Konkursie, wszyscy jego Uczestnicy
zobowiązani są do złożenia oświadczeń wyrażających zgodę na
przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych, w celach prowadzenia Konkursu,
wyłaniania nominowanych, finalistów, laureata, przyznania, wręczenia,
odbioru i rozliczenia nagrody. Uczestnicy Konkursu przyjmują do
wiadomości, iż mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich korekty.
2. Nagroda zostanie wypłacona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Społeczności Lokalnej „ANMAR” z siedzibą w Słupcy, który od kwoty
wypłaconej z tytułu przyznanej nagrody potrąci zryczałtowany podatek
dochodowy, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca
1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. We wszystkich szczegółowych kwestiach - także nieobjętych niniejszym
Regulaminem - rozstrzyga i decyduje Kapituła Konkursu.
§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulamin mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw szczególnych.
§ 17
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2019 roku.

Za Zarząd
/-/ Anna Kaźmierczak - Pietrzykowska
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