
VI Poznański Salon „Robinsonada” 
Załącznik nr 1 

 

Regulamin konkursu: 

 

Organizatorzy 

 

1. Organizatorami VI Poznańskiego Salonu „Robinsonada” są: 

Wielkopolski Związek Artystów Plastyków, Fundacja PBG oraz PBG Gallery z 

siedzibą w Wysogotowie (ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo). 

2. Salon eksponowany będzie w PBG Gallery Skalar Office Center w Poznaniu, 

ul. Górecka 1.  

 
Cele i założenia 

 

Poznański Salon „Robinsonada” to coroczny przegląd dokonań artystów plastyków, 

który ma na celu integrację środowisk twórczych i prezentację dorobku artystów. 

 

Tematem prac powinno być jak z definicji wynika podróżowanie. Jednak nie takie 

oczywiste, realistyczne a pokazane jako podróżowanie w głąb naszej artystycznej 

duszy. Tak, by prace odzwierciedlały naszą fantazję i wyobraźnię, a z drugiej strony 

pokazały nasze umiejętności przelania wyobrażeń o wędrówce w wirtualnym świecie 

na realne tworzywo. 

 

Zasady uczestnictwa 

 

1. W konkursie mogą brać udział artyści plastycy (absolwenci wyższych uczelni 

plastycznych, członkowie stowarzyszeń artystycznych). 

2. Na konkurs każdy z artystów może zgłosić do 10 prac w dowolnej technice. 

3. Prace muszą być oprawione gotowe do powieszenia.  

4. Autor zobowiązany jest do opisania dzieła na odwrocie (autor, tytuł, technika, 

format). 

5. Autor oświadcza, że jest jedynym twórcą dzieła, które ma być przedmiotem 

wystawy zorganizowanej w Skalar Office Center mieszczącej się w Poznaniu, 

przy ul. Góreckiej 1, że przysługuje mu do dzieła wyłączne i nieograniczone 

prawo autorskie (osobiste i majątkowe). Autor zapewnia, iż dzieło nie jest 

obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, jest wolne 

od wad prawnych, a Autor jest jedynym jego dysponentem. Autor oświadcza, 

że dzieło zostało wykonane przez niego osobiście i jest ono wynikiem jego 

indywidualnej twórczości. 

6. Do protokołu przekazania i odbioru należy podać: imię, nazwisko, tytuł pracy, 

technikę, rozmiar, wartość. 

7. Za zgłoszenie prac do konkursu organizatorzy  pobierają „wpisowe”  30,- zł na 

koszty związane z organizacją Salonu. Należy przesłać do dnia 7.05.2016 r. 

na konto WZAP: PKO BP S.A 79 1020 4027 0000 1702 1299 7344  



8. Dostarczenie i odbiór prac oraz ich ewentualne ubezpieczenie odbywa się na 

koszt Autora, organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody powstałe 

podczas transportu prac lub na skutek ich wadliwego zapakowania przez 

autora oraz w przypadku zniszczenia lub zaginięcia. 

 

Nagrody 

 

1. W wystawie wezmą udział prace zakwalifikowane przez Komisję Artystyczną   

WZAP. 

2. Nagrody finansowe i rzeczowe przyznane będą przez jury powołane przez  

WZAP i Fundację PBG składające się w większości z artystów plastyków. Jury  

przyzna nagrody pracom zakwalifikowanym przez Komisję Artystyczną WZAP.  

3. Autorzy zakwalifikowani do wystawy otrzymają Dyplom uczestnictwa. 

 

Terminarz przebiegu konkursu  

 

1. Zgłoszenia należy przesłać do 25.04.2016 na adres: wzap@wzap.info. Należy 

przesłać pliki graficzne prac oraz nazwisko, imię, tytuł, technikę, format (w cm 

pierwsza liczba to wysokość). Plik graficzny powinien być nazwany małymi 

literami: nazwisko imię tytuł technika wielkość (w cm gdzie pierwsza cyfra to 

wysokość). 

2. Za zgłoszenie prac do konkursu organizatorzy  pobierają „wpisowe”  30,- zł. 

Należy przesłać do dnia 7.05.2016 r. na konto WZAP: PKO BP S.A 79 1020 

4027 0000 1702 1299 7344 

3. Termin dostarczenia prac do Galerii w Skalar Office Center w Poznaniu przy 

ul. Góreckiej 1 od 9.05. do 10.05.2016 w godzinach 10.00 – 18.00.  

4. Wernisaż 16.05.2016. g 18.00.  

5. Ostatni dzień wystawy 19.06.2016.  

6. Odbiór prac z wystawy 20.06.2016. w godzinach 10.00 – 18.00. 

 

Pozostałe informacje 

 

1. Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikację prac w 

mediach, wydawnictwach, stronach internetowych, w celach promocyjnych 

Poznańskiego Salonu „Robinsonada” bez uiszczania honorarium autorskiego. 

2. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga Kurator Salonu.  

3. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków 

niniejszego regulaminu. 

 

 

Kurator Salonu: 

Antoni Rut 

prezes Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków. 

mailto:wzap@wzap.info

