REGULAMIN UDZIAŁU W WYSTAWIE „OBLICZA MŁODEJ SZTUKI”
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem wystawy „Oblicza Młodej Sztuki” jest Centrum Kultury „Browar
B.” z siedzibą we Włocławku, ul. Łęgska 28, zwany dalej Organizatorem.
2. Zgłoszenie do udziału w wystawie jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu.

II. UCZESTNICY WYSTAWY

1. Uczestnikiem wystawy może być pojedyncza osoba bez ograniczenia wieku.
W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenia do wystawy musi dokonać
opiekun prawny.
2. Uczestnikiem wystawy mogą być:
● byli członkowie sekcji plastycznych Pracowni Edukacji Plastycznej Centrum
Kultury „Browar B.”,
● członkowie grupy browARTwórcy na Facebooku, z Włocławka i powiatu
włocławskiego,
● uczestnicy konkursów plastycznych ogłaszanych przez Centrum Kultury
„Browar B.” od 1 lutego 2021 r., z Włocławka i powiatu włocławskiego.
3. Uczestnicy, zgłaszając pracę na konkurs, oświadczają, że:
a. mają pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zobowiązują się do przestrzegania regulaminu organizatora;
c. wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych
z organizacją wystawy;
d. wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i publikowanie przez
Organizatora zdjęć zgłoszonych prac oraz, jeżeli takowe występują,
zawartych w nich wizerunków, na potrzeby wystawy oraz w trakcie
organizowanych przez siebie imprez artystycznych, wystaw i innych
przedsięwzięć mających na celu promowania działalności na następujących
polach eksploatacji: internetowych stronach CK „Browar B.”
(www.ckbrowarb.pl, facebook.com/ckbrowarb/,
instagram.com/centrum_kultury_browar_b/) w folderach reklamowych,
na plakatach, ulotkach, w kalendarzach oraz gadżetach promujących
działalność artystyczną Centrum Kultury „Browar B.”, oraz w innych
publikacjach wydawniczych. Uczestnik wyraża również zgodę
na przechowywanie utworów, prac plastycznych na dysku magnetycznym
i innych nośnikach oraz do ich opracowywania i przetwarzania na potrzeby
promocji.

III. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Zgłoszenie do udziału w wystawie następuje poprzez przesłanie
wypełnionego formularza (załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres
edukacja@ckbb.pl w terminie do 31 maja 2021 r.
2. Jeden uczestnik może zgłosić do wystawy maksymalnie 10 prac.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru prac, które zostaną
wyeksponowane.
4. Po zgłoszeniu Organizator skontaktuje się z uczestnikiem w celu umówienia
terminu i sposobu dostarczenia oryginałów prac na wystawę.
5. Po zakończeniu wystawy właściciele prac zobowiązani są do ich odbioru,
w terminie do 30 września 2021 r.
6. Prace nieodebrane w terminie do 30 września 2021 r. przechodzą
na własność Centrum Kultury „Browar B.”.
7. Każdy z uczestników zakwalifikowanych do wystawy otrzyma pamiątkowy
katalog i zaproszenie.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność danych uczestników.
2. Organizator zastrzega sobie, w szczególnych przypadkach, prawo do zmian
regulaminu. Zmiany te zostaną publicznie podane do wiadomości
uczestników.

