Załącznik nr 1.

III Suwalski
Salon Sztuki

REGULAMIN
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w III Suwalskim Salonie Sztuki.
I Postanowienia ogólne:
1. W III Suwalskim Salonie Sztuki, zwanym dalej III SSS, biorą udział Artyści zwani dalej
Uczestnikami.
2. Organizatorem III SSS jest Suwalski Ośrodek Kultury z siedzibą w Suwałkach,
ul. Papieża Jana Pawła II 5.
3. W III SSS mogą brać udział osoby pełnoletnie czynnie uprawiające sztukę (absolwenci i
studenci wyższych uczelni artystycznych), związane z Suwalszczyzną. Wystawa jest
adresowana zatem do artystów obecnie mieszkających lub urodzonych w następujących
powiatach: suwalskim, augustowskim, sejneńskim, gołdapskim i oleckim. Organizator
zastrzega sobie prawo zaproszenia do udziału w III SSS artystów o znaczącym dorobku
artystycznym również bez dyplomu.
4. Przedmiotem wystawy III SSS są prace z zakresu sztuk wizualnych (malarstwo, grafika,
rysunek, rzeźba, fotografia, wideo, instalacje, obiekt, a także projekty intermedialne).
5. Nadesłanie lub dostarczenie podpisanego zgłoszenia udziału w III SSS jest
równoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Zgłoszenie do III SSS jest równoznaczne z:
a. powierzeniem prac Organizatorowi w okresie trwania wystawy od 5 lipca do 31
sierpnia 2017 roku w celu ich prezentacji w Galerii Sztuki Współczesnej Chłodna 20 oraz
od 5 lipca do 8 września 2017 roku w celu ich prezentacji w Galerii Fotografii PAcamera.
b. udzieleniem Organizatorowi III SSS zgody na wykorzystanie zgłoszonych prac w
formie: druku, audio i wideo oraz w internecie, we wszystkich działaniach i publikacjach
związanych z III SSS, nieodpłatnie i bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych,
c. wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z
przepisami obowiązującej na terenie Polski ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników III SSS będą przechowywane i
przetwarzane w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień
niniejszego Regulaminu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich
poprawiania.
7. Każdy Uczestnik może zgłosić do III SSS maksymalnie 2 prace.
8. Wymiary prac ze względu na możliwości ekspozycyjne galerii SOK podlegają
ograniczeniu formatu do 1,5 metra kwadratowego powierzchni pojedynczej pracy

dwuwymiarowej. Prace wieloelementowe również muszą się zmieścić w tej skali. Każdy
Uczestnik otrzymuje zatem 3 metry kwadratowe powierzchni ekspozycyjnej na prezentację
swoich prac. Prace przestrzenne jednego uczestnika muszą się zmieścić w obszarze
1x1x3 m.
9. Na III SSS przyjmowane będą wyłącznie prace powstałe po 1 stycznia 2015
roku – z dwóch ostatnich lat.
Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie.
II Zgłoszenie do III SSS:
1. Udział w III SSS jest bezpłatny, co oznacza, że Organizator nie pobiera opłat za udział
artystów w wystawie, ale także oznacza, że nie wypłaca im honorariów.
2. Zgłoszenia udziału w III SSS dokonuje się wysyłając poniższe materiały:
a. podpisaną kartę zgłoszenia (skan) na adres: andrzej.zujewicz@soksuwalki.eu
lub na adres pocztowy Organizatora: Galeria Sztuki Współczesnej Chłodna 20, Suwalski
Ośrodek Kultury, ul. T. Noniewicza 71, 16-400 Suwałki,
b. zdjęcia prac zgłoszonych do III SSS - mailem: format JPG, rozdzielczość 300
dpi, dłuższy bok 20 cm, RGB, max. rozmiar pojedynczego pliku 2 MB + wersja
podglądowa w formacie JPG, rozdzielczość 72 dpi, dłuższy bok 20 cm. Każda praca
powinna zostać przesłana w obu rozmiarach formatu; pocztą - na płytach CD/DVD, format
TIFF, rozdzielczość 300 dpi, dłuższy bok 20 cm + wersja podglądowa w formacie JPG,
rozdzielczość 72 dpi, dłuższy bok 20 cm. Każda praca powinna zostać przesłana w obu
rozmiarach formatu,
c. notki biograficznej (tekstu w wordzie max. 1/2 strony A4) – mailem lub pocztą
na płycie CD/DVD,
d. fotografii portretowej uczestnika – mailem lub pocztą na płycie CD/DVD, format
JPG, rozdzielczość 300 dpi, dłuższy bok 20 cm, RGB, max. rozmiar pojedynczego pliku 2
MB,
e. Uwaga! W przypadku prac o charakterze intermedialnym zgłoszenie powinno
zawierać szczegółowy opis pracy/prac wraz z wymiarami, precyzyjną dokumentację
wizualną (zgodną ze standardami DVD) oraz specyfikację sprzętu potrzebnego do
właściwej ekspozycji pracy / prac.
3. Pliki ze zgłaszanymi pracami powinny zostać opisane w następujący sposób: nazwisko,
imię, numer kolejny pracy zgodny z kartą zgłoszenia, tytuł, technika, wymiar (wys. × szer.
w cm.), data powstania pracy, np: nazwisko_imię_1_tytuł_technika_100x70_2016.
4. Pliki należy przygotować w formatach możliwych do otwarcia na komputerach PC.
5. Zgłoszenia (przysłania wszystkich w/w materiałów) należy dokonać w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2017 roku.
6. O przyjęciu zgłoszenia:
a. elektronicznego decyduje data wysłania e-maila,
b. listownego decyduje data stempla pocztowego.
7. Materiały nadesłane na III SSS nie będą zwracane.
8. Dokonanie zamiany pracy na inną lub zmianą jej parametrów, np. wymiar, technika,
jest równoznaczne z naruszeniem regulaminu III SSS i skutkuje wykluczeniem pracy.
9. Koszty dostarczenia i odbioru prac oraz ich ubezpieczenia na czas transportu ponoszą
autorzy.
10. Prace niespełniające warunków Regulaminu (prace nieregulaminowe) podlegają
zwrotowi przez ich osobisty odbiór lub odesłanie na koszt Uczestnika.
11. Prace powinny mieć na odwrocie przyklejone metryczki (Załącznik nr. 3) wypełnione
drukowanymi literami.

12. Oryginały prac należy dostarczyć do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie:
od 1 do 25 czerwca 2017 roku.
13. Prace powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem, opakowane w
foliach ochronnych, kartonach itp.
14. Prace na wystawę muszą być przygotowane do ekspozycji, tj. posiadać: zawieszki (po
dwie), metryczkę identyfikacyjną umieszczoną na odwrocie pracy.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas
ich transportu lub wskutek wadliwego opakowania przez Uczestnika.
16. Organizator nie ubezpiecza prac na czas transportu, ekspozycji i magazynowania.
17. Informacja o ogłoszeniu III SSS będzie zamieszczona na stronie internetowej
Organizatora wraz z załącznikami.
18. Przewiduje się druk katalogu z reprodukcjami prac. Uczestnikom przysługuje prawo do
bezpłatnego egzemplarza.
III. Postanowienia Dodatkowe:
1. Organizator nie ponosi kosztów przejazdu i zakwaterowania zaproszonych na wernisaż
Uczestników wystawy.
3. Prace nieodebrane do 30 listopada 2017 roku przechodzą na własność Organizatora.
VII. Terminarz:








10 marca 2017 - ogłoszenie III Suwalskiego Salonu Sztuki
15 maja 2017 - koniec nadsyłania zgłoszeń (w tym materiałów do katalogu)
1 - 25 czerwca 2017 - termin przyjmowania oryginałów prac
5 lipca 2017 - otwarcie wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej Chłodna 20 i Galerii
Fotografii PAcamera
5 lipca – 31 sierpnia 2017 czas trwania wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej
Chłodna 20
5 lipca – 8 września 2017 czas trwania wystawy w Galerii Fotografii PAcamera
11 września 2017 zwrot prac artystom

Dane adresowe do korespondencji / przesyłek:
III Suwalski Salon Sztuki
Galeria Sztuki Współczesnej Chłodna 20
Suwalski Ośrodek Kultury
ul. T. Noniewicza 71,
16-400 Suwałki
tel. 87 563 51 77 wew. 322
e-mail: andrzej.zujewicz@soksuwalki.eu
Kurator wystawy: Andrzej Zujewicz

