REGULAMIN
I Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest FUNDACJA OPEN MIND (zwana dalej Organizatorem) z siedzibą przy
ul. Średzkiej 39a/4 we Wrocławiu (kod: 54-001). Fundacja jest wyłącznym operatorem/dzierżawcą Centrum Rozwoju Zawodowego Krzywy Komin (zwanego dalej CRZ Krzywy Komin) mieszczącego się przy
ul. Dubois 33-35a we Wrocławiu (kod: 50-207).
2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie (P)Arty Hard.
3. Konkurs – (P)Arty Hard – ma charakter otwarty i ogólnopolski.
4. Konkurs ma na celu wyłonienie Uczestników Wystawy Finałowej zatytułowanej (P)Arty Hard.
5. Konkurs adresowany jest do profesjonalistów oraz studentów i uczniów uczelni oraz szkół artystycznych.
6. Przedmiotem konkursu są prace z zakresu sztuk wizualnych (malarstwo, rysunek, ilustracja grafika,
fotografia, komiks, rzeźba, instalacja).
7. Organizator powołuje Jury Konkursu, które będzie kwalifikować prace na Wystawę Finałową, a także
wyłoni autora najciekawszych prac – laureata.
8. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: I etap – kwalifikacja prac do Wystawy Finałowej (P)Arty Hard na
podstawie elektronicznych reprodukcji; II etap – publikacja prac na Wystawie Finałowej, a także wyłonienie laureata konkursu oraz przyznanie nagrody publiczności.
9. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z:
• powierzeniem prac Organizatorom do 19.06.2019 roku ( po tym terminie prace będa gotowe do
odbioru osobistego lub wysłane na adres zwrotny);
• bezpłatnym udzieleniem Organizatorowi Konkursu zgody na wykorzystanie zgłoszonych prac w formie materialnej oraz w Internecie, we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z Konkursem (P)Arty Hard;
• wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika Konkursu zgodnie z przepisami opisanymi w części V Regulaminu.
10. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace.
11. Wymiary prac podlegają ograniczeniu formatu. Maksymalny wymiar pojedynczego elementu (malarstwo, rysunek, ilustracja, grafika, fotografia, komiks) 100 x 100 cm, (rzeźba, instalacja przestrzenna)
– 50 x 50 x 50 cm.
12. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie do chwili ogłoszenia wyników konkursu i ogłoszenia ich na stronie internetowej Organizatora.

II Warunki udziału w konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być student lub absolwent wyższej szkoły artystycznej lub wydziału
o profilu artystycznym innej szkoły wyższej lub uczeń liceum o profilu artystycznym albo czynny artysta.
2. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.
3. Warunkiem wzięcia udziału jest przesłanie do trzech prac autorskich w formie skanu lub zdjęcia oraz
wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: partyhard.krzywykomin@gmail.com
4. Pojedynczy plik nie powinien przekraczać 1 MB.
5. Praca musi być samodzielnie wykonana przez Uczestnika.

III Przebieg konkursu
1. Termin składania prac droga elektroniczną trwa do 31 marca 2019 r.
2. Ogłoszenie finalistów odbędzie się 3 kwietnia 2019 r. Osoby zakwalifikowane do wystawy (P)Arty Hard
zostaną powiadomione drogą elektroniczną.
3. Prace finałowe należy dostarczyć do siedziby CRZ Krzywy Komin (ul. Dubois 33-35a) do 17 kwietnia  
2019 r. osobiście lub drogą pocztową.
4. Organizator nie ponosi kosztów przesyłki i transportu prac biorących udział w konkursie.
5. Laureat konkursu zostanie wyłoniony i nagrodzony podczas wernisażu (P)Arty Hard – 18 maja 2019 r.
6. Podczas trwania wystawy – 18 maja–19 czerwca 2019 r. zostanie przeprowadzone głosowanie, na
podstawie którego zostaną wytypowane osoby, które otrzymają nagrodę publiczności.
7. Osoby wyróżnione zostaną poinformowane drogą elektroniczną o wyniku głosowania oraz możliwości
odbioru nagrody.
8. Dla zwycięzcy konkursy przewidziana jest nagroda rzeczowa w postaci czytnika e-book oraz możliwość
zorganizowania wystawy indywidualnej w przestrzeni CRZ Krzywy Komin.
9. Dla osób wyróżnionych w głosowaniu publiczności zostaną przyznane nagrody w postaci voucherów
na wybrane warsztaty w CRZ Krzywy Komin. Odpowiednio dla osoby, która zyska największą liczbę
głosów voucher w wysokości – 150 zł, druga osoba w kolejności otrzyma bon o wartości – 100 zł,
a trzecia 50 zł.

IV Kryteria oceny prac i zasady pracy komisji konkursowej
1. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych Prac biorąc pod uwagę oryginalny pomysł i walory
artystyczne.

V Ochrona danych osobowych
1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
a począwszy od dnia 25 maja 2018 r. także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), o ile podanie takich danych jest niezbędne do wykonania
zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. W szczególności w celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres korespondencyjny
Uczestnika oraz dane do kontaktu (adres mailowy, numer telefonu).
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora lub podmioty działające na jego
zlecenie w celu przeprowadzania Konkursu i w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133,
poz. 883 z późn. zm.) na czas niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, nie dłuższy niż okres w jakim
Organizator zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Konkursu oraz
w celu przesyłania Uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych edycjach Konkursu.
Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i do ich poprawiania.

