
 
 

II.Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna o udokumentowanym 

    dorobku artystycznym oraz studenci szkół wyższych o kierunkach artystycznych.

2. Projekt należy sporządzić w formie graficznej (szkice, rysunki, zdjęcia, opis). 

    Powinien zawierać dokładną specyfikację techniczną.

3. Do konkursu każdy z uczestników może zgłosić jeden projekt (jedną pracę 

    lub jeden performance) i wraz z wypełnioną kartą uczestnika, pobraną ze strony

    www.gp.bck24.pl, przesłać je na adres e-mail: 

    galeriapodlaska@wp.pl do 31 lipca 2021 r. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione lub utracone 

    z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich 

    postanowień Regulaminu. 

III.Wyniki eliminacji 

 
Organizatorem 12. edycji konkursu na działanie artystyczne w Parku 

Radziwiłłowskim w Białej Podlaskiej zwanym dalej Parkiem Sztuki jest Bialskie 

Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej. 

Przedmiotem konkursu jest wybór projektów, które zostaną zrealizowane

i zaprezentowane podczas Parku Sztuki odbywającego się w dniach 

10-11-12 września 2021 r.  w  Parku Radziwiłłowskim.

Regulamin

2. Zaprojektowane dzieła powinny wpisywać się w przestrzeń Parku i nawiązywać

   (pośrednio lub bezpośrednio) do bogatej historii tego miejsca. Informacje o historii 

    zespołu zamkowego Radziwiłłów w Białej i jego obecnym wyglądzie można znaleźć 

    np. w google pod hasłem „zamek Radziwiłłów Biała Podlaska”. Filmy z poprzednich 

     edycji Parku Sztuki są dostępne na YouTube pod hasłem „Park Sztuki Biała Podlaska”.

1. Projekty dotyczyć mogą realizacji form przestrzennych zdefiniowanych jako „obiekt”, 

    „instalacja” lub performance.

I. Projekty

1. Wszystkie zarejestrowane prawidłowo zgłoszenia wezmą udział w eliminacjach 

    polegających na ocenie i wyborze najciekawszych projektów. 
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2. Ostatecznego wyboru dokona Komisja Artystyczna powołana przez Organizatora,

    która wybierze 10 (lub więcej) projektów, które zostaną zrealizowane w programie 

    Parku Sztuki.

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

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.gp.bck24.pl, na www.bck24.pl 

    oraz na facebook.com/galeriapodlaskabp do dnia 15 sierpnia 2021 r., laureaci 

    zostaną powiadomieni drogą mailową.

5. Laureaci zostaną zaproszeni przez Organizatora do przyjazdu do Białej Podlaskiej 

    w celu realizacji swoich projektów  w ramach Parku Sztuki.

6. Honorarium, noclegi, inne koszty (np. związane z realizacją wybranego projektu)

    będą ustalane indywidualnie z każdym Autorem, na podstawie informacji 

    zawartych w Karcie Uczestnika.

IV. Postanowienia końcowe 

1. Dzieła (obiekty, instalacje), muszą być gotowe do oglądania od 10 września 

   (piątek) od godz. 15.00 do 12 września (niedziela) do godz. 18.00.

2. Z chwilą przyznania prawa do realizacji dzieła, laureat konkursu przenosi część 

    praw autorskich wyróżnionego projektu na Organizatora Parku Sztuki. 

    Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych dotyczy następujących pól 

    eksploatacji: utrwalania projektów na wszelkich nośnikach m.in. na dysku 

    komputerowym, CD, wideo, na kliszy fotograficznej, zwielokrotnienia dowolną 

    techniką.

3. Uczestnik przystępując do konkursu zapewnia, że przysługują mu wszelkie 

    i nieograniczone prawa autorskie do dostarczonego projektu. 

    Oświadcza, że nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności

    ich majątkowych i osobistych praw autorskich. 

4. Uczestnik zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów odszkodowań 

    powstałych z tytułu naruszenia przez niego praw określonych powyżej.

5. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają

    charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia

    niniejszego Regulaminu.
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