REGULAMIN KONKURSU NA POLONIJNEGO
ARTYSTĘ ROKU

„Kreatorzy uczuć i wyobraźni”
EDYCJA I – 2021

§1.

Główne założenia organizacyjne
1. Organizatorem Konkursu jest Polish Academy of Social Sciences and Humanities w
partnerstwie z Kwartalnikiem Literacko-Artystycznym Ypsilon.
2. Uczestnikami Konkursu są osoby spełniające warunki opisane w §2.
3. Ideą Konkursu jest dotarcie do jak największej liczby artystów polonijnych na całym
świecie, a tym samym docenienie osób szczególnie zaangażowanych w krzewienie twórczości
artystycznej, którzy przez własne działania promują sztukę i kulturę
4. Czas trwania Konkursu: od momentu ogłoszenia do 5 grudnia 2021 roku.

§ 2.
Uczestnik Konkursu
Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna pełnoletnia, mieszkająca poza granicami
Polski, przez minimum jeden rok.
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§ 3.
Warunki udziału w Konkursie
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie wymaganej dokumentacji pocztą
elektroniczną na adres: konkurs@passhlondyn.eu
2. Wymagana dokumentacja:
a) Załącznik 1 - formularz zgłoszeniowy;
b) Załącznik 2 - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, udostępnienie
przesłanych do konkursu materiałów.
3. Do dokumentacji konkursowej należy dołączyć plik graficzny w formie zdjęć lub
skanów (dzieła plastyczne np.: rysunek, grafika, malarstwo – wykonane dowolną
techniką) lub tekst literacki w języku polskim (proza, poezja – w formacie tekstowym).
Pliki graficzne należy przesłać za pomocą platformy Google Drive.
4. Termin nadsyłania zgłoszeń pocztą elektroniczną upływa 5 grudnia 2021 roku.
5.

Pytania

dotyczące

Konkursu

można

kierować

na

adres

e-mailowy:

konkurs@passhlondyn.eu.
§ 4.
Przebieg Konkursu
1. Nadesłane przez uczestników zgłoszenia rozpatrywać będzie Jury Konkursu składające się
z przedstawicieli Organizatorów.
2. Jury w podejmowanych decyzjach kierować się będzie wartościami artystycznymi
przesłanych materiałów.
3. Wyłonieni zostaną zwycięzcy Konkursu (I miejsce oraz wyróżnienie) w niżej
wymienionych kategoriach:
- dzieła plastyczne;
- proza;
- poezja;
4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyznanie tytułu ex aequo.
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§ 5.
Nagrody
1. Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy.
2. Publikacje na stronie internetowej Kwartalnika Literacko-Artystycznego Ypsilon.
3. Publikacje w Kwartalniku Literacko-Artystycznym Ypsilon w wersji drukowanej.
4. Statuetki Polonijnego Artysty Roku ,,Kreator uczuć i wyobraźni”.
5. Nazwiska zwycięzców Konkursu opublikowane zostaną na stronach internetowych
oraz w mediach społecznościowych Polish Academy of Social Sciences and
Humanities i Kwartalnika Literacko-Artystycznego Ypsilon.
6. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

§ 6.
Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników
1. Rozstrzygnięcie Konkursu przez Jury nastąpi w terminie do 15.12.2021 r.
2. Ogłoszenie wyników odbędzie podczas III Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej w
Londynie.
3. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o terminie ogłoszenia wyników Konkursu za
pośrednictwem wskazanego adresu mailowego min. 14 dni przed III Międzynarodowym
Dniem Edukacji Polonijnej w Londynie.
4. Wyniki zostaną ponadto ogłoszone na stronach internetowych

oraz w mediach

społecznościowych Polish Academy of Social Sciences and Humanities i Kwartalnika
Literacko-Artystycznego Ypsilon.
5. Prace Jury zostaną udokumentowane w protokole przebiegu obrad.
6. Nagrody zostaną przesłane pocztą tradycyjną lub elektoniczną pod wskazany w zgłoszeniu
adres.
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§ 7.
Uwagi końcowe
1. Organizatorzy proszą o kontakt i informacje w razie zmiany danych kontaktowych podczas
trwania Konkursu.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach internetowych Polish Academy of Social
Sciences and Humanities i Kwartalnika Literacko-Artystycznego Ypsilon.
4. Ewentualne aktualizacje i zmiany Regulaminu zostaną naniesione na stronach
internetowych Polish Academy of Social Sciences and Humanities oraz Kwartalnika
Literacko-Artystycznego Ypsilon, a informacja o zmianach przekazana drogą mailową
uczestnikom Konkursu.
5. Organizatorzy Konkursu nie odpowiadają za podanie błędnych danych kontaktowych.
6. Organizatorzy zobowiązują się wysłać potwierdzenie otrzymania zgłoszenia za
pośrednictwem poczty elektronicznej - konkurs@passhlondyn.eu.
7. Dane osobowe Uczestników Konkursu pozostają w administracji organizatorów Konkursu,
którzy odpowiedzialni są za ich przechowywanie.
8. Dane osobowe Uczestników Konkursu wykorzystywane będą jedynie w celach związanych
z przeprowadzeniem, promowaniem Konkursu i publikacją jego wyników.
9. Uczestnicy Konkursu mają prawo aktualizowania, poprawiania oraz dostępu do swoich
danych osobowych w każdym czasie trwania Konkursu. Podanie tych danych Organizatorom
jest dobrowolne.
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