IV Edycja Konkursu z cyklu SZUKAJĄC TALENTÓW
- TWÓRCZOŚĆ „SAMORODNA”

Regulamin Konkursu
I. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem Konkursu ,,Szukając Talentów'' , zwanego dalej Konkursem, jest
Fundacja ARTiFAKT z siedzibą w Poznaniu przy os. Dębina 16b/8 , zarejestrowana w
Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000369083, www.artifakt.org.pl,
zwana dalej Fundacją lub Organizatorem.
2. Celem Konkursu jest:
- wyłonienie wśród nadesłanych prac konkursowych najciekawszych przykładów
twórczości „samorodnej”;
- popularyzacja i promocja autorów oraz ich prac;
- łamanie stereotypów dotyczących osób z różnych powodów wykluczonych
społecznie i kulturowo;
- wspieranie, inspiracja, motywacja twórczości własnej, kreowanie postaw aktywnych
twórczo u uczestników jak i odbiorców;
3. Konkurs skierowany jest do osób tworzących amatorsko, z potrzeby serca,
twórców „nieuczonych” o talencie „samorodnym”, których prace powstają
często w sekrecie i samotności.
Zapraszamy osoby, które tworzą w zaciszu domowym oraz osoby, które na skutek
różnych zdarzeń losowych, (takich jak choroba, niepełnosprawność intelektualna czy
ruchowa, zaburzenia psychiczne, trauma, czy trudna sytuacji życiowa, …) realizują
się w sposób twórczy: rzeźbiąc, malując, budując formy przestrzenne. Prace tworzą
zarówno z materiałów profesjonalnych jak i znalezionych na swojej drodze. Tworzą
za pomocą różnych narzędzi i technik nową jakość, swój przekaz i opowieść. Bardzo
często działania, które wynikają ze swoistych natręctw stają sie nieodzowną częścią i
potrzebą ich życia. Bywa, że przez innych działania te postrzegane są jako
„dziwactwa''.
Do współpracy zapraszamy ośrodki WTZ, OPS, DPS, szkoły specjalne, szpitale
psychiatryczne i inne instytucje, które na co dzień współpracują z takimi
osobami.
Nie ma ograniczeń, co do liczby uczestników startujących z jednej jednostki.

4. Terminy:
a) termin zgłoszenia i deklaracji udziału w konkursie oraz dokumentacji do
15.11.2016
b) termin nadsyłania prac konkursowych do 30.11.2016
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas ceremonii otwarcia wystawy,
która odbędzie się w wyznaczonym terminie i miejscu. Nagrodzone prace
zostaną zaprezentowane na stronie fundacji. Nagrody przesłane pocztą.
II. Zgłoszenie i deklaracja udziału w konkursie
1. Zgłoszenia uczestnika dokonuje placówka lub uczestnik.
Konieczna jest zgoda opiekuna prawnego na udział w konkursie oraz na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia
Konkursu – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym.
2. Uczestnicy zgłaszają swój udział do dnia 15 listopada 2016 roku mailem. Kartę
zgłoszeniową oraz regulamin można pobrać ze strony Konkursu. Zgłoszenia oraz
zgody opiekunów prawnych należy przesyłać na adres mailowy:
konkurs.artifakt@onet.pl lub dostarczyć do biura Konkursu: ul. Rynek 21,
62-020 Swarzędz. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu.
4. Zgłoszenia wszystkich uczestników danej jednostki dokonuje osoba odpowiedzialna
za kontakt z Organizatorem, zwana dalej Koordynatorem lub Zgłaszającym.
Jest on odpowiedzialny za:
- kontakt z biurem Konkursu,
- zebranie zgłoszeń z danej jednostki i przesłanie do Organizatora,
- przesłanie listy nazwisk uczestników oraz zgody opiekunów,
- przesłanie dokumentacji (zdjęcia prac + krótki film);
5. Zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane drogą mailową. Zostanie im nadany
numer identyfikacyjny i przesłany drogą mailową.
III. Przebieg konkursu:
1 etap – zgłoszenie i deklaracja udziału w Konkursie mailem + dokumentacjado
15.11.2016
a) dokumentacji fotograficznej ,wcześniejszych prac autora
b) krótkiego filmu (od 2 do 5 minut w formacie umożliwiającym odtworzenie)
rejestrującego proces twórczy danego autora; film może mieć charakter roboczy, nie
podlega ocenie estetycznej, ma jedynie za zadanie zaprezentować autora w jego
naturalnym środowisku pracy; film może być nagrany w dowolny sposób np.
telefonem komórkowym;
film może ale nie musi dotyczyć procesu powstawania pracy zgłoszonej do Konkursu;
Pragniemy poznać autorów w ich codziennym otoczeniu, ich emocje i sposób
tworzenia.
2 etap – przesłanie prac na Konkurs do 30.11.2016
a) Prace zgłoszone do Konkursu należy przesłać na własny koszt na adres Biura
Konkursu: 62-020 Swarzędz, Rynek 21; (na przesyłce prosimy dopisać hasło:
KONKURS)
b) Prace powinny być opisane: autor, wiek, nazwa placówki, technika wykonania, tytuł;

c) Format prac, tematyka oraz technika wykonania są dowolne (mogą to być formy
płaskie typu rysunek, malarstwo lub przestrzenne typu rzeźba, ceramika, instalacja
itp.)
d) Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę lub cykl prac (traktowany jako
pewną całość).
e) Komisja Konkursowa w skład, której wejdą artyści plastycy oraz zaproszeni goście
związani z promocją twórczości „samorodnej”, oceni prace wg następujących
kryteriów:
 walory twórczej inwencji: pomysłowość i wyobraźnia, szczerość wypowiedzi
 walory artystyczne: kompozycja, technika wykonania
f) Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
g) Przewiduje się nagrodzenie pierwszych 3 miejsc. Przewidziane zostały nagrody
rzeczowe oraz wyróżnienia.
h) Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas uroczystego otwarcia Wystawy
Pokonkursowej, która odbędzie się w wyznaczonym wcześniej terminie i miejscu.
i) Prace nagrodzone po zakończeniu wystawy staną się własnością Organizatorów.
j) Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana w mediach oraz na stronie
internetowej Konkursu.
k) Organizator wykona dokumentację fotograficzną wybranych prac, ze szczególnym
uwzględnieniem prac zwycięskich; reprodukcje prac będą prezentowane na stronie
internetowej Konkursu a także w przewidzianym wydawnictwie pokonkursowym;
IV. Postanowienia końcowe:
1.Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie
prac na następujących polach eksploatacji:
- wystawa pokonkursowa
- zdjęcia prac do druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,
- używanie zdjęć prac do umieszczenia w Internecie oraz w innych formach
nadających się do rozpowszechniania;
2. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
Konkursu swoich danych osobowych oraz na publikację zdjęć dokumentujących przebieg
konkursu dla celów informacyjnych, edukacyjnych i reklamowych (Ustawa o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac w czasie wysyłki i
transportu.
Wszelkie informacje na temat konkursu będą udzielane
pod nr telefonów: 501 428 903 i 501 573 673
oraz pod adresem mailowym: konkurs.artifakt@onet.pl
strona internetowa konkursu: www.artifakt.org.pl; zakładka: Szukając Talentów
/Konkurs

Organizator

Dofinansowane ze środków:

