Regulamin Konkursu Zderzak XXX - na najlepsze recenzje wystawy
jubileuszowej
1. Organizatorami konkursu są Galeria Zderzak oraz Sekcja Sztuki Nowoczesnej SHS w
Krakowie, patronuje Sekcja Polska AICA.
2. Konkurs kierowany jest do studentów, miłośników sztuki i wszystkich, którzy zechcą wejść
w rolę krytyka. W konkursie nie mogą brać udziału profesjonalni czynni krytycy sztuki.
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych recenzji wybranej wystawy – jednej z trzech
odbywających się w Galerii Zderzak w ramach jubileuszu 30-lecia Galerii.
3. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 23.12.2015 r.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. Aby wziąć udział w konkursie należy napisać recenzję jednej z jubileuszowych wystaw.
Objętość tekstu nie powinna przekraczać trzech stron znormalizowanego maszynopisu
(5400 znaków). Recenzję opatrzoną imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi
(numer telefonu, adres mailowy), a także tytułem recenzowanej wystawy, należy przesłać
drogą mailową na adres: zderzak@zderzak.pl w tytule wpisując hasło „RECENZJA”, lub
dostarczyć osobiście do siedziby Galerii Zderzak. Do zgłoszenia należy dołączyć
uzupełniony Załącznik nr 1.
6. Dopuszcza się napisanie więcej niż jednej recenzji przez tego samego autora.
7. Nagrodą w konkursie jest publikacja zwycięskiej recenzji w jednym z wiodących
pism artystycznych w kraju. Zwycięska recenzja zostanie opatrzona informacją, że została
wyłoniona w konkursie w ramach jubileuszu Zderzaka.
8. Laureaci zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody drogą e-mailową.
9. Ocenie podlega wartość merytoryczna recenzji, wartość literacka oraz przynależność do
gatunku. Recenzja może być negatywna.
10. Recenzja nadesłana na konkurs musi w całości stanowić oryginalną twórczość uczestnika
konkursu, nie może stanowić plagiatu, być kopią innych utworów lub ich fragmentów, lub
być w jakikolwiek inny sposób obciążona prawami na rzecz osób trzecich. Pełnia praw
autorskich i majątkowych musi przysługiwać osobie biorącej udział w konkursie.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania Nagrody, jeśli nie wyłonią recenzji
spełniającej ich oczekiwania.
12. Wysłanie recenzji do Organizatorów jest jednocześnie wyrażeniem zgody na:
- przetwarzanie przez Organizatorów podanych w zgłoszeniu konkursowym danych
osobowych uczestnika na potrzeby procesu rekrutacji związanego z konkursem.
- korzystanie przez Organizatorów ze zgłoszonych recenzji w zakresie publicznego

rozpowszechnienia.
- w przypadku przyznania Nagrody na publikację na łamach pisma oraz stronach
internetowych Organizatorów, w prasie, nadanie w radiu i telewizji, użycie jej dla celów
promocji i reklamy, oraz na wykorzystanie jej na wszelkich polach eksploatacji określonych
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez
prawa żądania wynagrodzenia.
13. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.
14. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez uczestnika.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do redagowania nadesłanego tekstu przed jego
publikacją.
16. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronach internetowych Organizatorów.
17. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także
zawieszenia organizacji konkursu, o czym poinformują opinię publiczną za pośrednictwem
stron internetowych.

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że jestem autorem recenzji wystawy
pt. ........................................................................................................................................ ..................
...................................................................................................................... zgłoszonej do Konkursu
Zderzak XXX na najlepszą recenzję wystawy jubileuszowej i wyrażam zgodę na jej publikację w
całości bądź we fragmentach wybranych przez Organizatorów Konkursu.

....................................... ...........................
miejscowość

data

.............................................................
podpis autora recenzji

