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REGULAMIN KONKURSU 

DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI ARTYSTYCZNYCH 

Inspiracje 

 

 

§ 1. ORGANIZATOR I CEL KONKURSU 

 

 

1. Konkurs Inspiracje, zwany dalej Konkursem organizowany jest z inicjatywy Fundacji 

Sztuki Współczesnej PALETA Marii Wollenberg- Kluza, (dalej zwanym 

„Organizatorem”).  

2. Zasady przeprowadzenia Konkursu reguluje niniejszy regulamin („Regulamin”).  

3. Celem Konkursu jest stworzenie możliwości zaprezentowania prac młodych twórców 

szerszej publiczności oraz zdobywania doświadczeń w prezentowaniu sztuki i docieraniu 

do jej odbiorców poprzez kontakt twórcy z krytykiem sztuki, menadżerem kultury oraz 

kolekcjonerem. Celem jest usamodzielnienie w działalności twórczej studentów i 

absolwentów oraz budowa dorobku artystycznego młodego człowieka.  

 

 

§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne. 

3. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie studenci od czwartego roku studiów wzwyż, 

na wyższych uczelniach plastycznych (Akademiach Sztuk Pięknych i Uniwersytetach) w 

Polsce- absolwenci wyżej wymienionych uczelni, którzy ukończyli studia w okresie nie 

dłuższym niż dwa lata wstecz, licząc od roku ogłoszenia bieżącej edycji konkursu (2018), 

czyli 2016 i 2017 oraz wyżej wymienione osoby nie powinny przekroczyć trzydziestego 

roku życia.  

4.  Na konkurs są przyjmowane prace plastyczne stworzone przez uczestnika w technice 

dowolnej (malarstwo, pastel, grafika i im podobne przedstawione na płótnie, tekturze, 

desce, papierze oraz rzeźba).  

5. 5a) Żaden z boków obrazu zgłaszanego do konkursu nie może być dłuższy niż 120 cm i 

mniejszy niż 25 cm. 

5b) rzeźba (lub jej makieta) nie może ważyć powyżej 25 kg i żaden z wymiarów nie może 

przekraczać 1 m.  

6. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę jako konkursową. Prace kilkuczęściowe będą 

traktowane jako jedna praca.  

7. Zgłoszenie konkursowe obejmuje: wypełniony formularz zgłoszeniowy (przesłany w 

formacie PDF) oraz reprodukcje prac w formacie JPG (łącznie do 10 MB). W nazwie 

plików z reprodukcjami należy umieścić nazwisko i imię autora oraz numer odsyłający do 

pozycji reprodukcji w zgłoszeniu konkursowym (nazwisko_imię_01.jpg). Formularz 

zgłoszeniowy do pobrania znajduje się zakładce Aktualności. 

8. Organizator poinformuje zgłaszającego drogą e-maila zwrotnego o przyjęciu zgłoszenia. 

Zgłoszenie niepełne lub błędnie wypełnione nie zostanie zaakceptowane. W przypadku 

braku odpowiedzi w ciągu trzech dni prosimy o kontakt telefoniczny. 
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9. Zgłoszenie należy przesłać w jednym emailu na adres Organizatora 

fundacja.paleta@gmail.com. 

10. Nagrodą główną jest:  

11a) organizacja wystawy indywidualnej w Galerii Wieża w Warszawie oraz wydanie 

folderu dla tej wystawy. Organizator zapewnia również wysłanie zaproszeń i poczęstunek. 

11b) Osoby, które zajmą kolejne miejsca w Konkursie lub otrzymają wyróżnienia 

otrzymają propozycję uczestnictwa w wystawie zbiorowej w Galerii Wieża w Warszawie 

oraz wydanie folderu dla tej wystawy. Organizator zapewnia również wysłanie zaproszeń 

i poczęstunek.    

11. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu nagród. 

12. Wszystkie prace zgłoszone w Konkursie pozostają własnością ich twórców.  

 

 

  § 3. TERMIN ZGŁOSZEŃ ORAZ ETAPY KONKURSU 

 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w 3 etapach: 

a) Etap I- Zgłoszenie prac do Konkursu do 15 marca 2018 roku.   

b) Etap II- Wybór prac finałowych przez Radę Programową Fundacji do 5 kwietnia 

2018 roku.  

c) Etap III- Wybór prac zwycięskich przez Radę Programową Fundacji do 20 kwietnia 

2018 roku oraz podanie terminów wystaw pokonkursowych.  

2. Lista prac finałowych zostanie ogłoszona do końca kwietnia 2018 roku na stronie 

internetowej www.paleta.art.pl 

  

 

§ 5. ORGANIZACJA 

 

1. Organizator powoła Radę Programową Konkursu.  

2. Obrady Rady Programowej są niejawne. Werdykt Rady Programowej nie podlega 

zaskarżeniu.  

3. Wszelkie informacje, regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego znajdują się na 

oficjalnej stronie internetowej www.paleta.art.pl. Preferowana forma kontaktu to e-

mail. 

4. Rada Programowa będzie oceniać tylko prace spełniające wymienione w Regulaminie 

kryteria. 

5. Wszystkie publikowane prace będą podpisane imieniem i nazwiskiem autora.  

 

 

 

§ 6. INFORMACJE 

 

 

Koordynator konkursu 

Ilona Zacharska 

Fundacji Sztuki Współczesnej PALETA 

ul. Służby Polsce 3/76 02-784Warszawa 

tel. 790 784 715, e-mail:fundacja.paleta@gmail.com 

mailto:fundacja.paleta@gmail.com

