
Stowarzyszenie Glino-Kolektyw  

zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pt.: 

INSPIROWANE BIAŁĄ CERAMIKĄ SZCZECIŃSKĄ 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 

1.1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Glino – Kolektyw (z siedzibą w Szczecinie, ul. 

Kaszubska 3, KRS 0000390880) 

 

1.2. Konkurs  organizowany jest w ramach projektu:  

EDUKACJA I POPULARYZACJA BIAŁEJ CERAMIKI  SZCZECIŃSKIEJ  

który został objęty programem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kultura Ludowa.  

 

1.3. Celem konkursu jest: 

- popularyzacja i przybliżanie typu lokalnej historycznej ceramiki; 

- zainteresowanie mieszkańców regionalną tradycją garncarską i zmotywowanie ich do głębszych 

poszukiwań wiedzy na jej temat; 

- zmotywowanie społeczności lokalnej do podjęcia twórczych działań kreacyjnych; 

- propagowanie w środowisku lokalnym miasta Szczecina ceramiki jako dziedziny sztuki; 

- kształtowanie świadomości kulturalnej i historycznej, wzbudzenie poczucia przynależności do 

historii i tradycji regionu, rozwinięcie u młodzieży postawy twórczej, kreatywności, umiejętności 

tworzenia, zachęcenie do dalszego działania w dziedzinie sztuki. 

- wyłonienie projektów naczynia ceramicznego odpowiadającego na temat konkursu i spełniającego 

założenia wskazane w regulaminie. 

 

1.4. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna lub projektowa, której tematem jest naczynie o 

charakterze unikatowym, którego stylistyka odwołuje się do XVIII/XIX wiecznego wzornictwa 

zwanego wtedy „Stettiner Ware”, a dziś również, „białą ceramiką szczecińską”. Zgłoszona praca 



lub projekt mogą być wykonane w dowolnej technice 2D (rysunek, malunek, grafika, technika 

własna, rysunek projektowy, wizualizacja, i in.)  

1.5. Konkurs prowadzony jest na terenie województwa Zachodniopomorskiego. Niemniej 

kierowany jest głównie do mieszkańców Szczecina i okolic, dzieci i dorosłych, zarówno do 

amatorów, jak i do początkujących projektantów (np. uczniów szkół plastycznych, studentów, 

absolwentów szkół artystycznych wszystkich szczebli).  

 

1.6. Czas trwania konkursu: 

01.09.2012 – ogłoszenie konkursu 

12.10.2012 - ostateczny termin składania zgłoszeń 

19.10.2012 – rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników 

 

1.7. Udział w konkursie jest nieodpłatny. 

 

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

2.1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie drogą mailową lub pocztową, wykonanej 

samodzielnie pracy projektowej wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą Zgłoszenia, która jest 

dostępna na stronie www.glinokolektyw.pl. 

Prace z dołączoną Kartą Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy:  info@glinokolektyw.pl,  

lub pocztą tradycyjną na adres stowarzyszenia:  

Glino-Kolektyw  

ul. Kaszubska 3 

70-403 Szczecin 

z dopiskiem „KONKURS” 

 

2.2 Każdy uczestnik konkursu może dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia i przesłać tylko jedną 

pracę projektową (może składać się z 1 lub 2 elementów). 

 

2.3. W konkursie uwzględnione zostaną wyłącznie prawidłowe (zgodne z regulaminem) zgłoszenia, 

tj. terminowe i kompletne. 

2.4. Praca plastyczna lub projekt zgłoszone do konkursu musi być całkowicie oryginalny  

i nie może w żaden sposób naruszać praw własności intelektualnej bądź innych praw i dóbr osób 

http://www.glinokolektyw.pl/
mailto:info@glinokolektyw.pl


trzecich. Przesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż 

przekazane materiały są wolne od wad prawnych. 

 

2.5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie 

prac na następujących polach eksploatacji:  

- wystawa pokonkursowa,  

- zdjęcia prac do druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,  

- używanie zdjęć prac do umieszczenia w internecie oraz w innych formach  nadających się do 

rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do 

pamięci komputera).  

 

2.6. Każdy uczestnik konkursu zachowuje autorskie prawa majątkowe do pracy lub projektu. 

Niemniej nadesłane egzemplarze podlegają zwrotowi, wyłącznie na wyraźne żądanie uczestnika.     

 

2.6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez  

organizatora swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 

1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).   

 

  

III ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 

3.1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez powołaną do tego celu Komisję Konkursową, w 

skład której wejdą artyści plastycy oraz zaproszeni goście związani z promocją kultury. 

 

3.2. Prace nadesłane na konkurs będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

A. uczestnicy konkursu od 7 do 10 roku życia, 

B. uczestnicy konkursu od 11 do 16 roku życia, 

C. uczestnicy konkursu po 16 roku życia. 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłonienia w trakcie obrad Komisji  

Konkursowej, innych dodatkowych kategorii według których będą przyznawane 

wyróżnienia.  

 

3.2. Ocena prac zostanie dokonana na podstawie następujących kryteriów: 

 zgodność z tematyką 



 oryginalność, twórcza pomysłowość i wyobraźnia, 

 walory artystyczne: kompozycja, technika wykonania, 

 stopień trudności wykonania, 

 adekwatność prac do tematu. 

 

3.3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

 

3.4. Lista nazwisk uczestników konkursu, których prace zostały najbardziej docenione  będzie 

opublikowana na stronie internetowej stowarzyszenia Glino-Kolektyw. Ponadto osoby 

nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione o wynikach konkursu drogą mailową 

do 25.10.2012. 

 

3.5.  Najwyżej ocenione prace zostaną uhonorowane nagrodami między innymi w postaci: 

- wykonania ceramiki według zwycięskich propozycji, przy czym prototypy po zakończeniu 

projektu przechodzą na własność nagrodzonego, 

- możliwości odbycia cyklu warsztatów ceramicznych, 

- możliwości odbycia cyklu warsztatów garncarskich, 

- nagród rzeczowych (książki, itp.), 

- udziału nagrodzonych prac w wystawie podsumowującej projekt, która odbędzie się w 

Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie, (termin wystawy zostanie podany na stronie 

Stowarzyszenia), 

- publikacji nagrodzonych prac w katalogu projektu. 

 

3.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.  

 

 


