Warunki uczestnictwa, postanowienia ogólne i praktyczne informacje:
Temat: „Odkryj kolory swojego świata“
Ostateczny termin nadsyłania prac: 15 października 2022 r.
Koszt: Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Koszty transportu i koszty wysyłki pokrywa uczestnik.
W uzasadnionych przypadkach organizator przewiduje pomoc w otrzymaniu materiałów potrzebnych do
wykonania pracy.
Kto może wziąć udział w konkursie?
Zapraszamy serdecznie wszystkie osoby dorosłe, kobiety i mężczyzn oraz młodocianych, odbywających
aktualnie karę pozbawienia wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych, a także tymczasowo
aresztowanych i podlegających karze tymczasowego ograniczenia wolności.
Jakie wymogi musi spełnić praca wysyłana na konkurs?
Rysunki, obrazy i grafiki, o wielkości maksymalnie 60cm x 80cm, jeżeli to możliwe w ramach lub w oprawie
passe-partout, w przypadku gotowego podobrazia, z otworem do zawieszenia.
Prace należy opisać, podając następujące dane:
Imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki
Narodowość uczestnika/uczestniczki
Kraj, nazwę zakładu karnego/aresztu śledczego oraz dokładny adres!
Osobę do kontaktu w danej jednostce penitencjarnej, w miarę możliwości
Tytuł pracy, wymiary i technika wykonania
Data wysłania pracy
Kto ocenia nadesłane prace, jakie nagrody są przewidziane i co dzieje się z pracami po konkursie?
Za ocenę prac i wybór zwycięzców odpowiedzialne jest jury międzynarodowe. Decyzja jury jest wiążąca
i ostateczna. Kryteria oceny: oryginalność, interpretacja tematu, jakość wykonania pracy. Zwycięzcy konkursu
otrzymują nagrody pieniężne, w wysokości: 1. Nagroda 1000 Euro, 2. Nagroda 500 Euro, 3. Nagroda 300 Euro,
4.-10. Nagroda 100 Euro. Z chwilą nadesłania, prace będą uznane jako darowizna. Konkurs organizowany jest
wyłącznie w celach społecznych, realizowanych w ramach działalności stowarzyszenia. Z chwilą nadesłania,
prace będą uznane jako darowizna. Prace konkursowe będą częścią wystaw objazdowych. Każdy z uczestników
otrzymuje certyfikat za udział w konkursie. Jeżeli wystarczy środków finansowych, na życzenie uczestnika,
możliwe będzie otrzymanie katalogu z pracami. Wszystkie prace zostaną opublikowane w Internecie.
Adres, na który należy wysłać pracę:
Art and Prison e.V.
Wrangelstrasse 51
D - 10997 Berlin
Informacje prawne i ochrona danych osobowych:
Wraz z nadesłaniem pracy, uczestnik/uczestniczka konkursu, oświadcza, że jest autorem nadesłanej pracy i posiada do niej wszelkie
prawa. Stowarzyszenie Art and Prison e.V. ma prawo publikować nadesłaną pracę wraz z opisem jej autora, bez konieczności
uzyskania jego dodatkowej zgody i bez wypłacania honorarium. Autor pracy nie zostaje pozbawiony praw autorskich.
Uczestnik/uczestniczka konkursu oświadcza, że posiada wszelkie prawa do nadesłanej pracy oraz posiada nieograniczone prawo do
dysponowania nadesłaną pracą oraz że nie narusza przy tym praw autorskich. Nadesłane prace nie mogą naruszać prawa, w tym w
szczególności praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Organizator konkursu nie odpowiada za uszkodzenia lub utratę pracy,
powstałe podczas transportu lub przesyłki. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu, zarejestrowanego jako
niedochodowa organizacja społeczna, i będą służyć realizacji celów w ramach jej działalności. W przypadkach uzasadnionych
zapewniona będzie anonimowość. Wraz z nadesłaniem pracy uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa w konkursie. Zastrzega się
możliwość wprowadzania zmian w warunkach uczestnictwa w konkursie. Od tej decyzji nie przysługuje prawo do odwołania. Prosimy
nie wysyłać prac, jeżeli nie mogą być spełnione warunki uczestnictwa w konkursie, podane przez organizatora. Decyzja Jury jest
ostateczna.
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