Fundacja Ogarnij Emocje
rok założenia 2017
05-200 Wołomin ul. Sikorskiego 15/3
REGULAMIN WYSTAWY CERAMICZNEJ
OKIEM MŁODEGO CERAMIKA – PODWODNY ŚWIAT
REALIZOWANEJ W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO
KULTURA I SZTUKA
I.

INFORMACJE OGÓLNE;

1. Cel wystawy;
a. Propagowanie ceramiki poprzez prezentację dorobku twórczego dzieci i młodzieży Powiatu
Wołomińskiego
b. aktywizacja pracy młodych ceramików Powiatu Wołomińskiego i ich opiekunów
artystycznych
c. rozwijanie umiejętności warsztatowych
d. konfrontacja możliwości koncepcyjnych i artystycznych
e. wejście młodej ceramiki w szerszy obieg artystyczny, społeczny i zawodowy
2. Organizator;
Fundacja Ogarnij Emocje, z siedzibą w Wołominie ul. Sikorskiego 15/3
telefon 795 990 820
mail; ogarnij-emocje@wp.pl
3. Informacje dostępne na profilu Facebook;
a. Fundacja Ogarnij Emocje
b. Gliniany Blues
4. Komisarz artystyczny wystaw;
Wanda Wolf, (komisarz artystyczny – ceramik) telefon 603200486
II INFORMACJE ORGANIZACYJNE;
1. Temat wystawy ceramicznej – Podwodny Świat.
2. Termin zgłaszania prac upływa w sobotę 12.05.2018r o godzinie 1600.
3. Prace należy dostarczyć do pracowni Fundacji Ogarnij Emocje w Wołominie ul. Żelazna pawilon 2

po wcześniejszym ustaleniu godziny i daty jej odebrania z komisarzem artystycznym wystawy.
4. Wystawa skierowana jest do dzieci i młodzieży poznającej tajniki ceramiki w pracowniach

ceramicznych, w placówkach kulturalno-oświatowych, pracowniach prywatnych, szkołach,
warsztatach terapii zajęciowej itp. działających na terenie Powiatu Wołomińskiego.
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5. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca;

1. tytuł pracy oraz technikę wykonania
2. imię i nazwisko autora
6. Do przesyłki musi być dołączony;

1. protokół zbiorczy
2. zestaw prac z nazwiskami autorów i promotorów prac
3. nazwisko i dane kontaktowe odpowiedzialnego za uczestników wystawy
7. Organizator

przetwarzać będzie dane osobowe autorów prac wystawienniczych w celu
przeprowadzenia wystawy „Okiem młodego ceramika – podwodny świat” poprzez różnorodne
formy informacji o wydarzeniu.

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych autorzy prac składają na

karcie zgłoszeniowej.
9. W przypadku zgłoszenia pracy przez instytucje lub instruktora artystycznego prac, Organizator

przetwarzać będzie dane osobowe opiekuna artystycznego/instruktora/nauczyciela/animatora w celu
przeprowadzenia wystawy „Okiem młodego ceramika – podwodny świat” poprzez różnorodne formy
informacji o wydarzeniu.
10. Koszty transportu (przesyłki) prac nadsyłanych do Organizatora pokrywa uczestnik wystawy.
11. Organizator w pełni odpowiada za prace nadesłane i dostarczone do ekspozycji od dnia przyjęcia

pracy przez Organizatora do dnia jej odebrania – jednak nie dłużej niż do 31.08.2018r.
12. Wszystkie prace autorzy zobowiązani są odebrać od Organizatora w terminie do 31.08.2018r.
13. Po tym czasie nieodebrane prace przechodzą na własność Organizatora.
14. Oświadczenie o zniesieniu prawa własności do prac na czas realizacji działania projektowego

składają wszyscy autorzy zgłoszonych prac na karcie zgłoszeniowej.
15. Po terminie 31.08.2018r jeśli prace nie zostaną odebrane oświadczenie o zniesieniu prawa własności

nabiera formy wykonalności w sposób trwały.
III DZIEDZINA I RODZAJE PRAC WYSTOWOWYCH;
16. Ceramika wszelkich technik - forma dowolna,
17. Prace nadesłane do wystawy muszą być pracami własnymi autorów.
18. Udział w wystawie jest bezpłatny.
19. Udział w wystawie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przekazem praw autorskich do prac w celu;
1. prezentacji, publikacji w mediach,
2. udostępniania ich w dowolnej formie,
3. utrwalenia prac na nośnikach elektronicznych, cyfrowych i innych.
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20. Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich autorzy prac składa na karcie zgłoszeniowej na czas

realizacji zadania projektowego.
21. W przypadku prac nie odebranych w oznaczonym terminie do 31.08.2018r. przekazanie praw

autorskich na rzecz Organizatora nabiera formy trwałej.
IV FORMAT PRAC;
22. Praca musi zamykać się w przestrzeni 30 x 25 x 25
23. Przekroczenie wymiaru prac nie będzie dyskwalifikowało ich w wystawie, ale prace takie nie będą

brane pod uwagę przy nominacji do udziału w ramach wystawy prac ceramicznych powstałych w
ramach III Ogólnopolskiego Pleneru Ceramicznego „Azymut Chrzęsne”.
V NOMINOWANIE;
24. Wyróżnione prace zostaną nominowane do ogólnopolskiej wystawy prac ceramicznych powstałych

w trakcie realizacji III Ogólnopolskiego Pleneru Ceramicznego – Azymut Chrzęsne.
25. Wszyscy autorzy prac wystawianych w ramach projektu „Okiem młodego ceramika – podwodny

świat” otrzymają certyfikat uczestnictwa w wystawie.
VI TERMINARZ WYSTAW:
14.05.2018r Wernisaż – 17.05.2018r. pracownia ceramiczna w Wołominie ul. Żelazna pawilon 2
18.05.2018r wernisaż – 30.05.2018r. Zamknięcie wystawy - Radzymin Konstytucji 3 Maja 15, (biblioteka)
30.05.2018r. Wernisaż - 08.06.2018r. Zamknięcie wystawy-Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości
Fabryczka Wołomin ul. Orwida 20,
09.06.2018 Centrum Promocji Kultury XIV Warszawskie Spotkania Ceramiczne Warszawa, ul. Podskarbińska 2
11.06.2018r. Wernisaż – 20.06.2018r. Społeczne Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej
Tłuszcz ul. Tadeusza Kościuszki 7
20.06.2018r. Wernisaż – 30.06.2018r. Gminny Ośrodek Kultury Jadów; Jana Pawła II 17
30.06.2018r. Wernisaż - 15. 07.2018 Pałac w Chrzęsnem ul. Pałacowa 1 Chrzęsne (spichlerz)
Uwagi i zapytania prosimy kierować do komisarza artystycznego wystawy „Okiem Młodego Ceramika –
podwodny świat” Wandy Wolf tel. 603 200 486
Dziękujemy za zgłoszenia prac do udziału oraz udział
w wystawie ceramicznej „Okiem młodego ceramika – podwodny świat”
realizowanej w ramach zadania publicznego Kultura i Sztuka
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