
1. Organizator: Poleski Ośrodek Sztuki, ul. Krzemieniecka 2a, 94-030, Łódź
2. Partnerzy: Miasto Łódź, Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, Państwowa Wyższa 
Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, DoubleTree by Hilton Hotel Łódź.

 

ZASADY UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE ARTYSTYCZNYM „Nowy Porządek”

1. Ogólnopolski Konkurs Artystyczny „Nowy porządek” ma charakter otwarty i kierowany jest do artystów 
zamieszkałych w Polsce lub za granicą, którzy ukończyli 18 lat i mają polskie obywatelstwo. Kierowany 
jest do studentów i absolwentów wyższych szkół artystycznych.

 2. Celem konkursu jest promocja i upowszechnienie jednej z technik sztuk wizualnych jaką jest instalacja. 
Jako instalację rozumie się każde dzieło plastyczne, które jest wieloelementową realizacją artystyczną, 
złożoną z elementów gotowych lub specjalnie wykonanych. Jako instalację rozumie się także prace 
wykonane z użyciem nowych technologii takich jak wideo. 

3. Na konkurs będą przyjmowane wyłącznie prace wykonane w dowolnej technice niedające się powielić  

4. Każdy z autorów zobligowany jest przesłać propozycję realizacji w formie elektronicznej za 
pośrednictwem formularza google dostępnego na stronie www.pos.lodz.pl w zakładce Festiwale, 
a także w wydarzeniu na portalu społecznościowym facebook galerii Punkt Odbioru Sztuki oraz 
Poleskiego Ośrodka Sztuki.

5. Jeżeli praca dopiero powstanie należy przesłać możliwie najdokładniejszy opis koncepcji, łącznie 
z szkicem lub projektem wizualnym. Organizator przyjmuje od jednej do trzech prac wraz z dowodem 
wpłaty za udział w konkursie

6. Do przesłanej propozycji należy dołączyć informację zawierająca: imię, nazwisko autora, tytuł pracy, 

7. Prace nadesłane lub dostarczone na wystawę powinny być zapakowane w odpowiedni, bezpieczny 
sposób, a także  możliwy do pakowania zwrotnego. Wszystkie materiały użyte w pracy powinny 
znajdować się w stadium ukończenia czyli być gotowe do ekspozycji. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w trakcie transportu.

9. Koszty produkcji, dostarczenia i odesłania prac oraz ich ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu 

10. Poprzez zgłoszenie prac do konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej nieodpłatnej 
licencji (wraz z prawem do udzielania dalszej licencji) bez ograniczeń terytorialnych i przez czas 

organizacją Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego „Nowy porządek”, jego promocją oraz realizacją 
wystaw pokonkursowych i innych wystaw – na polach eksploatacji obejmujących:

– w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości 

techniką cyfrową,
– w zakresie rozpowszechniania w inny sposób: publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie 
oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, wprowadzenie do pamięci komputera, 
przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet oraz inne publiczne udostępnianie 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

jako oryginały, uprzednio nienagradzane i nieeksponowane na innych wystawach pokonkursowych 
i będące własnością autora. Do konkursu mogą być także zgłoszone projekty instalacji site specific 
oraz wielkogabarytowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku zakwalifikowania takiej pracy organizator 
zastrzega sobie prawo do ekspozycji instalacji jedynie w formie wizualizacji. 

ponosi autor. Odbiór prac po wystawie może się odbyć po indywidualnym ustaleniu terminu z organizatorem, 
ale nie później niż miesiąc po zakończeniu wystawy. Nieodebranie prac do 26.02.2021 będzie traktowane 
przez organizatora jako porzucenie rzeczy (w rozumieniu art. 180 i 181 Kodeksu Cywilnego) i spowoduje 
nabycie ich własności przez organizatora. Prace można będzie odebrać najwcześniej 1.02.2021. 
Datą ostateczną jest 26.02.2021. 

).



Wszystkie reprodukcje będą opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, tytułem pracy, informacją 
dotyczącą techniki,  a także rokiem powstania pracy.
– wprowadzenie do obrotu sporządzonych utrwaleń, w tym poprzez sprzedaż.

11. 
Jeden egzemplarz katalogu zostanie autorowi przekazany bezpłatnie.

12. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza google (do pobrania na stronie 
www.pos.lodz.pl) oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

13. Poleski Ośrodek Sztuki jako Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe 
uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu 
Artystycznego „Nowy porządek” oraz związanej z nim promocji na stronach internetowych i katalogach, 
w celach sprawozdawczych i archiwalnych oraz w celach kontaktowych (na podstawie udzielonej zgody, 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

14. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie, które miało 
miejsce przed momentem wycofania zgody.

15. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

16. Poleski Ośrodek Sztuki oświadcza, że dane osobowe uczestników konkursu nie będą udostępniane 
innym odbiorcom danych, za wyjątkiem organów władzy publicznej oraz innych instytucji wykonujących 
zadania publiczne, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.

17. Poleski Ośrodek Sztuki  informuje, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak 
bez ich podania uczestnik nie ma możliwości wzięcia udziału w konkursie.

18. Podanie przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym nieprawdziwych informacji może skutkować 
wykluczeniem z udziału w konkursie.

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

1. Uczestników konkursu obowiązuje opłata w wysokości 70 zł jako udział w kosztach organizacyjnych, 
którą należy wpłacić na konto: 

     Nr konta: 05 1160 2202 0000 0002 3834 1063 

     Nadawca: Poleski Ośrodek Sztuki

w tytule przelewu prosimy o wpisanie: Konkurs Artystyczny „Nowy porządek”, imię i nazwisko 
uczestnika.

dołączona do zgłoszenia. W treści przekazu prosimy o podanie nazwiska artysty, którego dotyczy 
przelew.

2. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
KWALIFIKACJA PRAC

1. 

2. Jury w składzie:
prof. Ryszard Kluszczyński
dr hab. szt. Robert Kuśmirowski
kuratorka Magdalena Milewska 



3. Konkurs ma charakter jednostopniowy. Organizator powołuje jury, które wybiera prace na podstawie 

4. 
nagrodę, oraz ewentualne wyróżnienia. 

5. Podjęte przez jury decyzje są ostateczne i niepodważalne.

TERMINY

Ogłoszenie konkursu: 13.10.2020
Nadesłanie koncepcji prac do 15.11.2020r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego google, 
dostępnego na stronie internetowej www.pos.lodz.pl

- zgłoszenie prac do dnia 15 listopada 2020 r. do godziny 23.59
- ogłoszenie wyników konkursu do dnia: 30.11.2020
- wernisaż: 11.12.2020
- czas trwania wystawy: 29.01.2021
- ostateczny termin odbioru prac po wystawie: 26.02.2021r.

Odbioru Sztuki, Poleskiego Ośrodka Sztuki oraz na stronie internetowej Poleskiego Ośrodka Sztuki

www.facebook.com/PoleskiOsrodekSztuki
www.facebook.com/PunktOdbioruSztuki
www.pos.lodz.pl

Poleski Ośrodek Sztuki
ul. Krzemieniecka 2a
94-030 Łódź

Uroczyste otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbędzie się 11.12.2020 w Poleskim Ośrodku Sztuki 
w Łodzi.

NAGRODY

  I – 5000 zł
 II – 3000 zł    
III – 2000 zł

Nagroda dodatkowa:
– Nagroda w postaci wystawy indywidualnej w galerii Punkt Odbioru Sztuki

POSTANOWIENIA DODATKOWE (W TYM DOTYCZĄCE COVID – 19)

W przypadku ogłoszenia obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 organizator zastrzega sobie prawo 
do przeniesienia wystawy na późniejszy termin, lub organizacji jej w formie on-line. Nagrody i wyróżnienia 
zachowują ważność.  
Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą rozpatrywane.

Organizator zastrzega, że jury konkursu może nie przyznać poszczególnych nagród, przyznać nagrody 
ex aequo lub zmienić liczbę i wysokość nagród, a także przyznać nagrody dodatkowe.

Regulamin i karta zgłoszenia (w formie formularza google) dostępne są na stronie: www.pos.lodz.pl


