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Regulamin konkursu na projekt realizacji przestrzennej  

Festiwal Sztuki Ekoart 2018: ŻYWIOŁ WODY–WODA ŻYWIOŁU 
Woda, Pole, Las - Wystawa Sztuki Współczesnej 

Organizatorem konkursu jest Galeria Stodoła Szumiłowo  
z siedzibą Szumiłowo 9, 87-220 Radzyń Chełmiński 

 

 

§ 1 

Przedmiot konkursu: Projekt realizacji przestrzennej w ramach Festiwalu Sztuki Ekoart 2018 „ŻYWIOŁ 

WODY–WODA ŻYWIOŁU”. 

§ 2 

Opis Festiwalu Sztuki Ekoart 2018 „Żywioł wody-Woda żywiołu”  

Woda jest jednym z najważniejszych żywiołów Ziemi ,współtworząca krwioobieg świata. To pośrednio 

z wody powstały znane obiekty przestrzenne Galerii  Stodoła Szumiłowo: ,,Inkubator Kultury Leśnej”, 

,,Narodziny Cegły”,  ,,Klepsydra Wodna” Janusza Ploty czy  ,,Panika” i ,,Drzewo –Eko 22” Wojciecha 

Sęczawy. Galeria już rozpoznawalna w kraju za swoje działania in situ jest wpleciona w pejzaż 

historyczny Radzynia Chełmińskiego, gdzie wspaniałe  zabytki kościoła św. Anny i Zamku 

pokrzyżackiego dumnie rozpościerają swoją magiczną moc trwania. Źródła, rzeki, bagna, jeziora i lasy  

przyciągały pierwszych osadników, zakonników, rzemieślników i rycerzy. Ślad trwania wartości 

kulturotwórczej pulsuje wciąż w życiodajnym, wodnym lustrze radzyńskiego praxis. 

Energia życia jest odwiecznym tematem interpretowanym na różne sposoby przez twórców z całego 

świata. Woda to życie i odrodzenie, uczucie i wrażliwość, ale też destrukcja i odejście, nuda i pustka. 

Festiwal Sztuki Ekoart 2018 w przeciwieństwie do poprzednich edycji sztuki w przestrzeni lasu czy 

pola skupia się na wodzie - energii wody. Żywioł wodny – tytuł i temat, jest dla nas, jako 

organizatorów, tylko pretekstem do stworzenia dzieł zainspirowanych niezmierzoną potęgą przyrody. 

Zakładamy, że nawet w okolicy Galerii (GSS) mieszkają twórcy, którzy chcą pokazać lokalnej 

społeczności i nie tylko, swoje zafascynowanie tworzeniem, sztuką i przyrodą w postaci przemyśleń, 

idei, projektów i realizacji. 
 

§ 3 

1. Organizatorem konkursu jest Galeria Stodoła Szumiłowo z siedzibą Szumiłowo 9, 87-220 Radzyń 

Chełmiński, www.galeriastodola.pl,  FB /GaleriaStodola, która organizuje festiwal sztuki współczesnej 

w przestrzeni, w dniach 25 maja -3 czerwca 2018. 

2. Dyrektorem wydarzenia jest właściciel i pomysłodawca Galerii Stodoła Szumiłowo - Grzegorz 

Jarzyński, Osobowość Roku Kujaw i Pomorza 2016  w kategorii  Kultura. 

3. Dyrektorem Biura Festiwalu, Koordynatorem Galerii jest Ewa Szumlak. 

http://www.galeriastodola.pl/
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4. Kuratorem Festiwalu jest Kurator Galerii - artysta intermedialny dr sztuki Janusz Plota. 

5. Miejscem pleneru wydarzenia jest Galeria Stodoła Szumiłowo, Szumiłowo 9, 87-220 Radzyń 

Chełmiński. 
 

 § 4 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Festiwal Sztuki Ekoart 2018 jest przedsięwzięciem interdyscyplinarnym. Uczestnikiem konkursu 

może być każdy pełnoletni twórca, reprezentant dowolnej formy działalności artystycznej. 

2. Festiwal Sztuki Ekoart 2018 jest przedsięwzięciem skierowanym do osób aktywnie uczestniczących 

w różnych dziedzinach sztuki z uwzględnieniem regionalnych twórców. Organizatorzy oczekują 

projektów, które w sposób bezpośredni albo pośredni nawiązują do tradycji Ziemi Chełmińskiej z 

jednoczesnym zaznaczeniem miejsca i roli współczesnego człowieka w świecie przyrody. 

3. W konkursie artyści mogą zgłaszać jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny, z zastrzeżeniem, że Organizator może 

wystąpić do wybranych w drodze konkursu artystów o zabezpieczające wadium w wysokości 600 

PLN, zwrotne w dniu zakończenia Wydarzenia tj. 3 czerwca 2018. 

5. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na postanowienia regulaminu. 
 

§ 5 

Wymagania jakie powinien spełniać projekt 

1. Festiwal ma charakter tematyczny: Żywioł wody-Woda żywiołu. Każdy z uczestników konkursu jest 

proszony o przedstawienie projektu realizacji przestrzennej odpornej na warunki atmosferyczne. 

Dzieło realizowane w wyniku konkursu powinno nawiązywać do hasła ideowego Festiwalu Sztuki 

Ekoart 2018 zatytułowanego: Żywioł wody-Woda żywiołu. Organizator oczekuje projektów 

nawiązujących do profilu Galerii, czyli dzieł stojących na wysokim poziomie artystycznym, mówiących 

o  tradycji Ziemi Chełmińskiej i zaakcentowanych ekologicznie. 

2. Główne formy realizacji Festiwalu to:   

a. Prezentacja autorskiego dorobku uczestników. 

b. Prezentacja dorobku kulturotwórczego Regionu. 

c. Przeprowadzenie cyklu warsztatów artystycznych.  

d. Prezentacja renomowanych artystów, mogących stanowić twórczą inspirację dla uczestników.  

e. Prezentacja ekologicznego profilu Galerii.  

3. Twórcom pozostawiona jest dowolność wyboru techniki wykonania. Realizacja zaakceptowanych 

projektów następuje po ustaleniu z Organizatorem warunków technicznych i finansowych w zakresie 

niezbędnych materiałów i narzędzi.  

4. Realizacja Festiwalu Sztuki Ekoart 2018 odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych. 

Artyści pracują w przestrzeni zapewnionej przez Organizatora na terenie Galerii.  

5. Dzieła  zostaną wykonane w różnorodnych materiałach. Organizator zapewnia materiały, po 

uzgodnieniu ich z artystą i zatwierdzeniu w trakcie indywidualnych rozmów. W razie gdy przy 

tworzeniu prac zaistnieje potrzeba użycia specjalistycznych narzędzi nieposiadanych przez artystę, 

organizator zobowiązuje się do zorganizowania potrzebnych narzędzi po wstępnym uzgodnieniu z 

artystą i jeśli uzna to za zasadne. Na miejscu przewidziana jest pomoc techniczna w postaci  

wykwalifikowanych pracowników mających doświadczenie w realizacji projektów sztuki 

współczesnej.  
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6. Artyści zobowiązują się do wykonania dzieła, formy przestrzennej w preferowanej wielkości ok. 

3,5 metra wysokości (+/-30%) – dopuszczalne wyjątki po uzgodnieniu z Organizatorem. 

Bezwzględnym terminem oddania gotowych prac jest dzień poprzedzający zakończenie Festiwalu tj. 

sobota, 2 czerwca 2018 roku, do godziny 12:00. W przypadku niewykonania pracy przez artystę 

Organizator ma prawo żądania zwrotu poniesionych kosztów. 

7. Wybrani w drodze konkursu artyści zostaną podzieleni na podstawie przedłożonej dokumentacji 

twórczej na zawodowych i niezawodowych. 

8. Twórcy reprezentujący zawodowe dyscypliny twórcze będą w sposób naturalny wspomagającymi 

doświadczeniem artystami podczas wykonywania realizacji dla artystów niezawodowych.  

9. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie na adres mailowy Organizatora wypełnionego 

formularza Zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z projektem w formacie A4, który 

powinien mieć formę rysunku-skanu-wizualizacji. Można też przesyłać elektronicznie modele, 

fotografie czy makiety już zrealizowanych projektów z ostatnich dwóch lat, nigdzie nie 

publikowanych, stanowiących własność artysty. Każda ze stron proponowanej formy powinna być 

pokazana na osobnym rysunku, według schematu: przód, tył, lewa strona, prawa strona, z góry. Na 

każdej stronie orientacyjnej należy podać skalę, wymiary, materiał, opis szczególny. Jeżeli obiekt 

wymaga szerszego opisu prosimy o opisanie tego na osobnej stronie (załączniku - opis warunków 

technicznych). Całość zgłoszenia nie powinna przekroczyć 10 MB. Należy przy tym załączyć informację 

o propozycji tytułu dzieła, krótkie omówienie idei artystycznej i opis techniczny dzieła a także zdjęcie 

swojej osoby – do zamieszczenia na stronie internetowej. Dostarczone materiały zostają u 

Organizatora, który zobowiązuje się wykorzystywać je wyłącznie w związku z działalnością Galerii.   

10. Zgłoszenie należy przesyłać na adres: projekt@galeriastodola.pl do dnia 31 stycznia 2018 r. 

Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

11.  Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 14 lutego 2018 r., wyniki zostaną ogłoszone na stronie 

www.galeriastodola.pl.  

12.  Wyłonieni w drodze konkursu artyści są zobowiązani ostatecznie potwierdzić swój udział do 28 

lutego 2018 r. w formie pisemnej na adres mailowy projekt@galeriastodola.pl.  
 

§ 6  
Kryteria oceny  

1. Prace zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej, składającej się z Kuratora Festiwalu oraz 2 

członków powołanych przez Organizatora. 

2. Projekt realizacji przestrzennej oceniany będzie pod względem poziomu artystycznego, 

nawiązania do tradycji Ziemi Chełmińskiej i akcentów ekologicznych.  

3. Decyzja Komisji jest niepodważalna.  

4. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
 

§ 7 

Warunki ogólne 

1. Organizator zapewnia wyżywienie, zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży (zakwaterowanie 

dotyczy jedynie uczestników spoza województwa kujawsko-pomorskiego) Artystów na czas trwania 

Festiwalu. Powyższe może dotyczyć także wizyt Artystów przed Festiwalem, w projektach tego 

wymagających, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z Organizatorem.   

mailto:projekt@galeriastodola.pl
http://www.galeriastodola.pl/
mailto:projekt@galeriastodola.pl
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2. Wybrani w drodze konkursu artyści zobowiązują się do wykupienia i okazania Organizatorowi 

indywidualnego ubezpieczenia NW i OC ważnego w czasie trwania Festiwalu. Ubezpieczenie w formie 

elektronicznej należy przedstawić do dnia 18 maja 2018 r.  

3. Jeżeli Artysta zostanie zakwalifikowany i jego projekt został zatwierdzony a nie może wziąć 

osobiście udziału w Festiwalu z przyczyn niezależnych, może stworzyć dzieło poza Galerią, po 

uzyskaniu akceptacji i uzgodnieniu warunków współpracy z Organizatorem.  

4. Organizator zobowiązuje się do umieszczenia realizacji artysty w katalogu Galerii, Parku Galerii 

oraz na stronie internetowej Galerii www.galeriastodola.pl. Organizator zapewnia również 

nagłośnienie medialne w postaci informacji w mediach lokalnych, w mediach ogólnopolskich i  

zagranicznych portalach sztuki przestrzennej.  

5. Właścicielem dzieł stworzonych podczas Wydarzenia 2018 „Żywioł wody-Woda żywiołu” stanie się 

Organizator, który zastrzega sobie prawo do ich wykorzystywania. Dzieła staną się częścią Parku 

Galerii Stodoła Szumiłowo. Będą pełnić funkcję dydaktyczną dla potrzeb warsztatów twórczych dla 

okolicznych mieszkańców i gości. 

6. Artyści zrzekają się autorskich praw majątkowych do prac powstałych w ramach Festiwalu.  

7. W imieniu Organizatora prace podczas Festiwalu koordynuje ustanowiony Kurator. 
 

§ 8  

Dane osobowe.  

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, iż:  

 administratorem zbieranych w kartach zgłoszeń danych osobowych jest Stowarzyszenie 

Autostrada Kultury z siedzibą w Gdańsku (80-826), ul. Ogarna 128/9, wpisane do KRS pod 

numerem 0000266329. 

 zbierane dane osobowe przetwarzane będą tylko dla zapewnienia prawidłowej organizacji 

Festiwalu Sztuki EkoArt 2018  i zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom,  

 zbierane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom,  

 uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,  

 podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne (stanowi jednak formalny 

wymóg udziału w konkursie).  
 

 

§ 9  

Postanowienia końcowe  

1. We wszystkich sprawach spornych związanych z wyborem prac decyduje Komisja Konkursowa.  

2. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Galerii Stodoła Szumiłowo: 

www.galeriastodola.pl   

3. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ZGŁOSZENIA 

 

 

http://www.galeriastodola.pl/
http://www.galeriastodola.pl/

