
#zostańwdomu Twoimi oczami 
Artystyczne wspomnienia z kwarantanny 

 

Regulamin projektu artystycznego 

 

§ 1 

Organizator 

Organizatorem projektu  jest Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.  

 

§ 2 

Cel  

Celem projektu jest aktywizacja mieszkańców przebywających w domach oraz zachęcenie 

do twórczego i kreatywnego spędzania czasu. 

 

§ 3 

Przedmiot 

Przedmiotem projektu jest wykonanie: 
 
1. pracy artystycznej w dowolnej technice, która przedstawia sposób odbierania czasu kwarantanny 
(spostrzeżenia, wspomnienia, podjęte działania i ich efekty) lub będącą wynikiem działań 
artystycznych podjętych w tym czasie. 
2. zdjęcia dokumentującego codzienność podczas kwarantanny lub  podjęte w tym okresie działania 
artystyczne/kulturalne lub ich efekty. 
 

§ 4 

Uczestnicy  

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy – dzieci, 

młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. 

§ 5 

Zasady udziału  

1) W projekcie mogą wziąć udział: 

 prace płaskie – maksymalny format - A2.  



Prosimy o przesłanie zdjęcia pracy  z dopiskiem, jaka jest jej rzeczywista  wielkość  i zobowiązaniem, 
że zostanie ona dostarczona przed wystawą w terminie, o którym Organizator będzie informował 
na bieżąco (będzie to minimum 1 miesiąc przed otwarciem wystawy).  

 prace przestrzenne – maksymalny najdłuższy wymiar -  45 cm. 

Prosimy o przesłanie zdjęcia pracy  z dopiskiem, jaka jest jej rzeczywista  wielkość i zobowiązaniem, 
że zostanie ona dostarczona przed wystawą w terminie, o którym Organizator będzie informował 
na bieżąco (będzie to minimum 1 miesiąc przed otwarciem wystawy). 

Ze względu na trudny do przewidzenia czas wystawy, prace przestrzenne będą zaprezentowane 
albo w formie zdjęć, albo w oryginale - w zależności od możliwości organizacyjnych. 

 zdjęcia dokumentalne i artystyczne  - maksymalny format - A2. 

Prosimy o przesłanie zdjęcia  w formie elektronicznej.   

Istnieje możliwość, żeby Ośrodek Kultury wydrukował zdjęcie na wystawę w formacie A4 
lub mniejszym. 

Jeśli autorowi zależy, żeby zdjęcie na wystawie miało konkretny format, rodzaj papieru itp., to może 
on dostarczyć  wydrukowaną pracę do Ośrodka Kultury. W tej sytuacji prosimy o przesłanie 
informacji o docelowym formacie zdjęcia i zobowiązania, że zostanie ono dostarczone przed 
wystawą w terminie, o którym Organizator będzie informował na bieżąco (będzie to minimum 
1 miesiąc przed otwarciem wystawy). 

2. Zachęcamy, aby do pracy lub zdjęcia dodać krótki opis.  
3.  Jeden autor może zgłosić maksymalnie 3 prace.  
4. Autor pracy lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego autora pracy biorącego udział w projekcie 
wyraża zgodę na wykorzystywanie zdjęć pracy w celach promocyjnych. 
5. Autor pracy lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego autora pracy wyraża zgodę 
na umieszczenie imienia i nazwiska w podpisie pracy jako autora.  
6. Uczestnik zobowiązany jest przesłać razem ze zdjęciem pracy zdjęcie lub skan wypełnionej karty 
zgłoszenia.  
7. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków regulaminu. 

 

§ 6 

Termin i adres nadsyłania prac 

Prace należy przesłać w formie elektronicznej do 30 czerwca 2020 r. na adres 

wystawy@domkulturywesola.net 

 

§ 7 

Wystawa 

Wernisaż wystawy nadesłanych prac odbędzie się w Ośrodku Działań Twórczych „Pogodna”. Termin 

zostanie podany na stronie www.domkulturywesola.net  


