REGULAMIN PRZEGLĄDU
ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE
MOSAIC – „PRZEBŁYSKI”
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Organizatorem Przeglądu jest Stowarzyszenie Mosaic.
Przegląd będzie przeprowadzany raz na dwa miesiące, począwszy od 1 października
2020 r. (Organizator zastrzega sobie prawo niezorganizowania przeglądu w danym
miesiącu bez podania powodu).
W każdej edycji będzie zadawany do zrealizowania inny temat, do którego
uczestnicy będą mieli za zadanie wykonać pracę w zakresie sztuk wizualnych (film,
fotografia, malunek, rysunek, grafika, rzeźba, ceramika, instalacja oraz inne zgodne
dziedziny zgodne z definicją).
III Edycja Przeglądu zostanie przeprowadzona w terminie
15 listopada 2021 r. – 12 grudnia 2021 r. w tematyce "Przebłyski"
Celem Przeglądu jest promowanie młodych twórców oraz uświadamianie
społeczeństwa o potencjale ich sztuki.
Prace finalistów oraz zarys ich twórczości zostaną udostępnione na wszystkich social
mediach Organizatora Przeglądu (strona WWW, Facebook, Instagram).
Stowarzyszenie skontaktuje sie z finalistami (więcej w § 4 ROZSTRZYGNIĘCIE
PRZEGLĄDU).

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZEGLĄDZIE
1.
2.

3.
4.

Uczestnikiem Przeglądu może być każdy w wieku od 16 do 25 roku życia.
Wyłączeni z udziału w Przeglądzie są koordynatorzy Stowarzyszenia Mosaic.
Do udziału w Przeglądzie można zgłaszać jedynie autorskie prace nawiązujące do
hasła głównego Przeglądu pt. „Przebłyski”. Muszą się one zawierać w zakresie
sztuk wizualnych.
Udział w Przeglądzie nie wyklucza z możliwości wzięcia udziału w kolejnych edycjach.
Udział w Przeglądzie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację
niniejszego Regulaminu.

§ 3 ZGŁOSZENIE PRACY DO PRZEGLĄDU
1.
2.
3.

4.

W celu zgłoszenia pracy do Przeglądu należy wypełnić formularz dostępny na
oficjalnej stronie Organizatora www.grupamosaic.pl/przeglady/
Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę.
Prace niespełniające wymagań Przeglądu (nie nawiązujące do tematu Przeglądu,
będące spoza sztuk wizualnych) lub naruszające ogólnie przyjęte normy obyczajowe
– w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe,
zawierających pornografię, erotykę, obrażających uczucia innych osób, w tym również
uczucia religijne, przedstawiających materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające
prawo do prywatności – nie zostaną zakwalifikowane do Przeglądu.
Zgłaszając pracę do Przeglądu autor potwierdza, że ma do niej pełne prawa.

§ 4 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZEGLĄDU
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Ogłoszenie wyników Przeglądu nastąpi do dwóch tygodni po jego terminie
zakończenia we wszystkich mediach Organizatora (strona WWW, Facebook,
Instagram).
Prace nadesłane do Przeglądu oceniać będą koordynatorzy Stowarzyszenia Mosaic
wraz z powołanymi przez nich dodatkowymi członkami Jury.
Jury dokonuje wyboru najlepszych prac, oceniając je pod kątem wartości artystycznej,
techniki wykonania oraz zgodności z hasłem Przeglądu.
Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.
Po ogłoszeniu wyników, z finalistami skontaktują się koordynatorzy Stowarzyszenia
Mosaic w celu przeprowadzenia rozmowy wstępnej, poznania oczekiwań Finalisty
oraz zaproponowania ewentualnej współpracy.
Koordynatorzy, na podstawie przebiegu rozmowy wstępnej, mogą zdecydować o
niewłączeniu Finalisty do Stowarzyszenia i zakończeniu z nim współpracy.

§ 5 UWAGI KOŃCOWE
1. Wysłanie zgłoszenia do Przeglądu jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego

2.

3.
4.
5.

6.

Regulaminu. Sprawy nieujęte w Regulaminie będą rozstrzygane przez Organizatora
Przeglądu.
Stowarzyszenie Mosaic nie przejmuje praw autorskich do prac wysłanych w
Przeglądzie, a wraz z ich udostępnianiem wskazuje autorów. Przystąpienie do
Przeglądu jest równoznaczne ze zgodą na nieodpłatne rozpowszechnianie pracy w
mediach Organizatora oraz wykorzystanie we wszelkich materiałach promocyjnych,
oraz jej udostępniania w celu promocji lub działalności Organizatora.
Oficjalną stroną Organizatora Przeglądu jest: www.grupamosaic.pl
Informacji o Przeglądzie udziela Organizator. Pytania prosimy kierować na adres email: kontakt@grupamosaic.pl
Organizator może odmówić przyjęcia pracy do Przeglądu lub wycofać ją z Przeglądu,
jeżeli uzna, że zaistniały jakiekolwiek okoliczności uchybiające niniejszemu
Regulaminowi.
Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną zamieszczone na
stronie Przeglądu: www.grupamosaic.pl/przeglady/

