
Regulamin konkursu na najciekawszą relację ze zwiedzania wystawy 

finałowej VI Piotrkowskiego Biennale Sztuki 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs na najciekawszą relację ze zwiedzania wystawy finałowej VI Piotrkowskiego Biennale 

Sztuki w Ośrodku Działań Artystycznych, zwany dalej „Konkursem” trwa od 22 listopada 2021 do 20 

grudnia 2021 r. 

2. Ekspozycja wystawy w galeriach Ośrodka Działań Artystycznych - ul. Dąbrowskiego 5 i ul. Sieradzka 

8. 

3. Konkurs  skierowany  jest  do osób zwiedzających wystawę finałową VI Piotrkowskiego Biennale 

Sztuki zgodnie z kategoriami wiekowymi wymienionymi w pkt II.3 niniejszego regulaminu  

4. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim  zwany 

dalej „Organizatorem”.  

5. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantowa, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej 

przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 201. 

poz. 1540).  

6. Regulamin określa zasady udziału w konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik 

akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu. 

7. Osoba, która przystąpiła do konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, staje się 

jego uczestnikiem (zwanym dalej „Uczestnikiem”). 

II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie najciekawszej relacji ze zwiedzania wystawy finałowej VI 

Piotrkowskiego Biennale Sztuki.  

2. Relacje mogą być w formie opisu tekstowego, recenzji, tekstu krytycznego lub zostać ujęte w 

formę wizualną: relacja fotograficzna lub filmowa. 

3. Zgłoszone do konkursu relacje będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:  

– „Młodzieżowa”: uczniowie szkół średnich w wieku 15-19 lat;  

– „Open”: osoby pełnoletnie. 

4. Relacje wraz z prawidłowo wypełnioną kartą zgłoszeniową należy: 

-  przesłać najpóźniej do północy 20.12.2021 r. na adres mailowy organizatora: biennale@odaart.pl ; 

w tytule wiadomości należy wpisać nazwę konkursu „Recenzja VI PBS”, 

lub 

- dostarczyć zgłoszenie osobiście do siedziby Organizatora, adres: Ośrodek Działań Artystycznych, ul. 

Dąbrowskiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, do dnia 22.12.2021 r. do godz. 17.00. 

5. Relacje zgłoszone na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nigdzie niepublikowanymi.   

6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz członkowie ich rodzin. 
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7. Niespełnienie warunków konkursu, określonych w postanowieniach niniejszego regulaminu (np. 

przesłanie zgłoszenia po wyznaczonym terminie) uniemożliwia udział w konkursie, a tym samym 

zgłaszanie ewentualnych roszczeń do odbioru nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń związanych z 

konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do organizatora. 

8. Praca zgłaszana na konkurs nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być 

zgodna z normami obyczajowymi. 

9. Zgłoszenie się do udziału w konkursie oznacza, że jego uczestnik wyraża zgodę na publiczne 

ujawnienie swoich danych (imię i nazwisko lub pseudonim) na stronie internetowej organizatora oraz 

w innych portalach internetowych i mediach współpracujących z organizatorem. 

10. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z 

prac konkursowych w celach promocyjno-marketingowych, m.in. na stronie internetowej 

organizatora, mediach społecznościowych organizatora oraz w komunikatach prasowych. 

III. NAGRODY i tryb ich przyznawania 

1. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  

2. Dla nauczycieli i opiekunów lub instruktorów, których uczestnicy Konkursu wpiszą jako 

konsultantów przy powstawaniu relacji, przewidziane są pisemne podziękowania.  

3. Nagrodami w konkursie będą karty prezentowe Empik o wartości 150 zł oraz wydawnictwa 

Ośrodka Działań Artystycznych - albumy z serii Artyści Piotrkowscy. 

4. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora, przyzna nagrody autorom dwóch 

najciekawszych relacji w dwóch kategoriach wiekowych: 

– „Młodzieżowa”: uczniowie szkół średnich w wieku 15-19 lat,  

– „Open”: osoby pełnoletnie. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zwiększenia liczby nagród oraz do rozszerzenia liczby 

laureatów. 

6. Zgłoszone prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 

7. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i od jej postanowień nie przysługuje odwołanie. 

8. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę zawartość merytoryczną, oryginalność ujęcia tematu, 

ogólną estetykę pracy, kreatywność. 

9. O werdykcie komisji konkursowej nagrodzeni uczestnicy zostaną poinformowani podczas finisażu 

wystawy finałowej VI Piotrkowskiego Biennale Sztuki, który odbędzie się w dniu 29.12.2021 r., o 

godz. 18.00 w galerii Ośrodka Działań Artystycznych, ul. Dąbrowskiego 5. Wyniki konkursu zostaną 

także opublikowane na stronie internetowej organizatora www.odaart.pl 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, interpretacji i postanowień regulaminu rozstrzyga 

Organizator. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne. 

2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. 



3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby 

prowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora Konkursu zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.). 

Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora lub inne upoważnione przez 

Organizatora podmioty, biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie 

Organizatora oraz przetwarzające dane osobowe na zlecenie Organizatora Konkursu. Uczestnikom 

Konkursu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

Uczestnicy Konkursu zgadzają się na opublikowanie swoich danych osobowych oraz na  

fotografowanie i opublikowanie swojego wizerunku. 


