
 

KIODYGRESY II Międzynarodowy Przegląd Sztuki Współczesnej

 Ostróda wrzesień-październik 2020r.

Organizatorzy: Adam Wyżlic, Centrum Kultury w Ostródzie

Miejsce –  Centrum Kultury w Ostródzie, Galeria w amfiteatrze 

Regulamin  

KIODYGRESY II to Międzynarodowy Przegląd Sztuki Współczesnej przeznaczony dla 

profesjonalnych artystów  plastyków zamieszkałych w Polsce i za granicą .

W Przeglądzie mogą brać udział artyści profesjonalni oraz tegoroczni (2019-2020) 

dyplomanci Akademii Sztuk Pięknych/ Uniwersytetów Artystycznych/ kierunków 

artystycznych na uczelniach wyższych. W przeglądzie mogą wziąć udział również 

członkowie ZPAP.

Do udziału w przeglądzie  KIODYGRESY II Międzynarodowy Przegląd Sztuki 

Współczesnej przyjmowane będą prace będące własnością  autora, wykonane w 

ostatnich dwóch latach (2018-2020r.) w dowolnej technice i konwencji- malarstwo, 

grafika, rzeźba, fotografia. Oryginał dzieła uprzednio nienagradzany i nie 

pokazywany na innych wystawach. Maksymalny rozmiar prac malarskich to bok 

mierzący maksymalnie 1,5m. Przyjmowane będą prace przygotowane do 

bezpośredniej ekspozycji 

Organizatorzy zastrzegają sobie niedopuszczenie do wystawy dzieł uniemożliwiających 

ich ekspozycje z przyczyn technicznych.                                                                                

Kwalifikacja dzieł nastąpi  poprzez nadesłane fotografie  w dobrej jakości i rozdzielczości 

(300 dpi)  odpowiadające kolorystyce dzieła w rzeczywistości, nadające się do  wydruku w 

katalogu oraz materiałach reklamowych.

Każdy z artystów może zgłosić maksymalnie 3 dzieła. 

Każdy uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty uczestnictwa – 50,00 zł na konto 

organizatora:  89 1020 3541 0000 5802 0022 0608        

W tytułe przelewu: „Kiodygresy II , imię i nazwisko uczestnika". Do zgłoszenia należy 

dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty. 



7.a) .Koszty dostarczenia i odbioru prac artystycznych oraz ewentualnego ubezpieczenia 

ponosi autor .  

7.b) istnieje możliwość dołączenia dodatkowej dokumentacji związanej z dziełem.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia prac w trakcie transportu 

dzieł artystów .

Zgłoszenia należy nadesłać na adres e-mail: malizna@interia.com 

do 10.08.2020 r. w tytule wiadomości  KIODYGRESY II 

Załączyć należy wypełniony i odręcznie podpisany niniejszy Regulamin oraz Kartę 

zgłoszenia udziału, Oświadczenia wg załączonych wzorów (skany dokumentów, 

oryginały prosiły dołączyć do przesyłki z pracami.

Każda zgłoszona praca musi być czytelnie opisana na odwrocie: imię i nazwisko 

autora,  tytuł pracy, technikę wykonania, rok wykonania, wymiary.

W wypadku rzeźby/płaskorzeźby/grafiki dołączona metryczka z powyższymi danymi. 

Otwarcie wystawy w  Galerii Amfiteatru w Ostródzie  nastąpi  planowo 15.09.2020 r. 

o godz. 18:00. Wystawa potrwa do 31.10.2020r.

Prace na wystawę należy dostarczyć/wysyłać do 31.08.2020r. na adres:

Centrum Kultury w Ostródzie, Amfiteatr ul. Mickiewicza 17a (wejście naprzeciw 

Hotelu Willa Port) z dopiskiem: Wystawa Kiodygresy II

Przewiduje się druk katalogu do wystawy KIODYGRESY II każdy z uczestników dostanie 

jeden bezpłatnie egzemplarz.

Za zgodą autorów prac Organizatorzy mają prawo do dysponowania pracami z wystawy 

KIODYGRESY przez rok do 31 wrzesnia  2021 w celu pokazania wystawy w innych 

miastach Polski/ za granicą. 

Wysyłka/odbiór prac po wystawie nastąpi do 2 tygodni po jej zakończeniu lub w terminie 

uzgodnionym z Organizatorami.

Organizator  zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac artystycznych autorów 

biorących udział w wystawie oraz prac dopuszczonych do wystawy KIODYGRESY w 

Internecie prasie TV i innych mediach prasowych. 

Ważne Terminy:

Zgłoszenia  do wystawy   01.07.2020r. – 10. 08. 2020 r. godz. 23 :59                               



Wybór prac do wystawy głównej  11.-12.08. 2020r. 

Dostarczenie/wysyłka prac 13.-31.08. 2020r.                                                                      

Wernisaż – 15.09. 2020r.  Godz. 18:00                                                                                 

Wystawa trwać będzie do  31.10.2020.                                                                                

Wysyłka / odbiór osobisty prac w ciągu 2 tygodni po zakończeniu wystawy lub w 

innym terminie ustalonym z organizatorem.

Kontakt do organizatorów: Adam Wyżlic nr tel.: 503 631 538, 

Karolina Filiczkowska Centrum Kultury w Ostródzie, e mail: galeria@ck.ostroda.pl

Opakowanie prac:

Prosimy opakować prace w folię  ochronną bąbelkową i karton, tak aby nie narazić ich na 

uszkodzenia. Paczka powinna być owinięta w papier pakowy, bądź folię/ strecz. Prosimy o

opisanie przesyłki drukowanymi literami: autor, tytuł wystawy, adres galerii oraz  adres 

zwrotny. 

Opakowanie prac po rozpakowaniu powinno się nadać do ponownego użycia, 

zapakowania pracy autora. 

Po zakończeniu wystawy Organizator odeśle prace artystyczne pod adres podany w 

karcie zgłoszeń lub na życzenie autora na inny adres po wcześniejszym opłaceniu 

przesyłki przez autora prac. 

Organizatorzy nie pokrywa kosztów związanych z przesyłką  prac artystycznych, 

dokumentów zgłoszeniowych oraz ich pakowania i odesłania prac – dostawa i odbiór prac 

jest po stronie artysty w określonym powyżej terminie, chyba że organizator deklaruje inną

możliwość.

Zgłoszenie do udziału w Wystawie/ KIODYGRESY II/ jest równoznaczne z akceptacją 

Regulaminu wystawy.

 Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie do udziału jego prac w wystawie oświadcza, że 

posiada autorskie prawa majątkowe do zgłoszonych prac i udziela Organizatorowi licencji 

na czas nieograniczony na używanie zgłoszonych i zakwalifikowanych do wystawy prac w 

mailto:galeria@ck.ostroda.pl


zakresie niezbędnym do prezentowania, wystawiania pracy oraz publikacji w katalogu 

wystawy i innych materiałach promocyjnych, promocji w mediach, w tym w mediach 

społecznościowych i na stronach internetowych Współorganizatorów i Partnerów 

wydarzenia - do reprodukowania i publikacji w środkach masowego przekazu, mediach 

elektronicznych oraz drukowanych .wykonywania dokumentacji w formie wydawniczej, 

filmów itp. w celach promocyjnych, bez uiszczania honorarium autorskiego.                        

- wyraża zgodę bez konieczności autoryzacji na redakcję przesłanych tekstów do 

katalogów czy materiałów promocyjnych wystawy.

 Uczestnicy wystawy Kiodygresy II wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w

rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 

133, poz. 833 z późniejszymi zmianami) przez Organizatora w celach prowadzenia 

konkursu i wydarzeń mu towarzyszących.

Organizator zastrzega sobie wybór prac umieszczonych na wystawie, w materiałach 

promocyjnych.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji informacji o ogłoszeniu naboru 

artystów/ prac do projektu.

Organizator wystawy  zastrzega sobie prawo zmiany terminów, a nawet odwołania wystaw

w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń, zdarzeń losowych lub działania siły wyższej, 

oraz możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie o czym każdorazowo poinformuje 

uczestników drogą mailową.

Uczestnik KIODYGRESY II zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora 

związanych z pracami nieodebranymi we wskazanym terminie oraz nie będzie ich 

dochodził na drodze sądowej.

Akceptuję powyższy regulamin.

Miejscowość data …………............                podpis autora……………………………………

                                                                                                    *niepotrzebne skreślić

KARTA ZGŁOSZENIOWA

KIODYGRESY II Międzynarodowy Przegląd Sztuki Współczesnej



DANE OSOBOWE:

Imię i nazwisko uczestnika (autora pracy):

………………………………………………………………………

Pseudonim artystyczny: ……………………………………………

Adres: 

…………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu: 

…………………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail: 

…………………………………………………………………………………………………………

www………………………………………………………………………………………..

Nr dyplomu…………………………………………………………………………………….

 

Nazwa,uczelni………………………………………………………………………………………

……………………………………………...............................................................................

Rok ukończenia  …………………………………………………. ……………………………      

Biogram najważniejszych wystaw 

indywidualnych………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Ważniejsze wystawy zbiorowe  wystawy: 

zbiorowe……………………………………………………………………………......................

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………. .......................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………........................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

Nagrody 

…………………………………………………………………………………………………………



…………………………...........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Metryczki prac:

1.Dziedzina sztuki  …………………………………………………………………

Tytuł pracy: 

…………………………………………………………………………………………………………

Technika wykonania: 

…………………………………………………………………………………………………………

Wymiary: 

…………………………………………………………………………………………………………

Rok wykonania: 

………………………………………………………………………………………………………...

2.Dziedzina sztuki  …………………………………………………………………

Tytuł pracy: 

…………………………………………………………………………………………………………

Technika wykonania: 

…………………………………………………………………………………………………………

Wymiary: 

…………………………………………………………………………………………………………

Rok wykonania: 

………………………………………………………………………………………………………...

3.Dziedzina sztuki  …………………………………………………………………



Tytuł pracy: 

…………………………………………………………………………………………………………

Technika wykonania: 

…………………………………………………………………………………………………………

Wymiary: 

…………………………………………………………………………………………………………

Rok wykonania: 

………………………………………………………………………………………………………...

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w archiwum  oraz na ich

przetwarzanie, wykorzystywanie i publikację w wydawnictwach związanych z wystawą

„kiodygredy ” (podstawa prawna: Dz. U. z 1997r., Nr 133, poz.883) oraz publikację

nadesłanych prac w prasie, TV, materiałach reklamowych i wydawnictwach związanych z

wystawą.

                                                                   Własnoręczny podpis: 

                                                                   

                                                                    ..................................................................  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga!

Podpis należy złożyć na oryginale karty zgłoszeniowej, którą winna być dostarczona wraz 

z oryginałami prac. W wersji elektronicznej należy przesłać skan podpisanych 

dokumentów.

                                                                                                                                                             

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych



Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest organizator                                                                          

Dane osobowe zbierane są w celu realizacji wystawy   KIODYGRESY  co należy rozumieć 

przetwarzanie ich i publikacja w różnych mediach zgodnie z Regulaminem.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych 

osobowych jedynie na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe zbierane są w celu archiwizacyjnym.

Uczestnicy wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Adam Wyżlic mają prawo dostępu do

treści  swoich  danych  oraz  ich  poprawiania,  sprostowania,  usunięcia,  wniesienia  sprzeciwu

wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych i wniesienia skargi

do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wymienionych celów

zbierania danych.

Dane osobowe będą przetwarzane w czasie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Po zapoznaniu się z informacjami zamieszczonymi powyżej wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych w celu i zasadach określonych w powyższej Zgodzie.

Data i miejsce:  ……………………………    Podpis autora:  …………………………………….........


