REGULAMIN UDZIAŁU W OPEN CALL 2022
ODWAŻ SIĘ, POKAŻ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Open Call 2022 – ODWAŻ SIĘ, POKAŻ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ zwanego dalej „Open
Call 2022”, jest Pyrzycki Dom Kultury i Pyrzycka Galeria Sztuki WIĘCEJ DLA OCZU.
2. Wybrane prace, projekty i działania artystyczne w ramach Open Call 2022 będą prezentowane
w PGS WIĘCEJ DLA OCZU w okresie marzec-grudzień 2022 r. Ekspozycje będą miała formę wystaw,
prezentacji lub/i spotkań autorskich. Prace prosimy zgłaszać do 28.02.2022.
3. Regulamin jest wiążący dla organizatora oraz uczestników Open Call 2022.
4. Regulamin jest dostępny na stronie www.pdk.pyrzyce.net.
5. Celem Open Call 2022 jest promowanie twórców Ziemi Pyrzyckiej oraz autorów chcących
przybliżyć swoje prace mieszkańcom Pyrzyc. Zebrane prace artystyczne będą eksponowane
w Pyrzyckiej Galerii Sztuki WIĘCEJ DLA OCZU.
WYBÓR PRAC
1. Zgłoszone prace wybierane będą w drodze konkursu. Organizator wybierze spośród
nadesłanych zgłoszeń́ realizacje artystyczne, które zostaną̨ zaprezentowane w ramach wystaw w
PGS WIĘCEJ DLA OCZU w trakcie roku 2022.
2. Formularz Zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.pdk.pyrzyce.net, w formacie pliku
WORD, w zakładce Open Call 2022 – do pobrania. Wraz z formularzem zgłoszeniowym należy
dostarczyć KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH dostępną na
stronie www.pdk.pyrzyce.net, w formacie pliku PDF
3. Uczestnik Open Call 2022 może zgłosić́ w ramach ODWAŻ SIĘ, POKAŻ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ,
prace z różnych dziedzin artystycznych np.: rysunek, rzeźba, instalacje, malarstwo, video itd.
4. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego doboru prac i terminów ekspozycji, kierując się̨
ich wartością̨ artystyczną i założeniami Open Call 2022.
5. Organizator wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń́ realizacje artystyczne, które zostaną̨
zaprezentowane w ramach wystaw w PGS WIĘCEJ DLA OCZU.
6. Na rolę koordynatora Organizator wyznacza Romualda Fijałkowskiego zwanego dalej
„Kuratorem”.
8. Prace będą̨ wybierane przez Kuratora i przedstawicieli Organizatora Open Call 2022.
9. Korespondencję, i zgłaszania w ramach Open Call 2022, w formie elektronicznej należy kierować́
na adres e-mail: pdk@pyrzyce.net.pl lub romualdfijalkowski63@gmail.com

10. Twórca w Open Call 2022 uczestniczy nieodpłatnie ani nie otrzymuje wynagrodzenia za
ekspozycję prac.
11. Termin składania zgłoszeń – do 28.02.2022 r.
PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik Open Call, zgłaszając swoją realizację artystyczną do Open Call, wyraża zgodę̨ na
udzielenie Organizatorowi licencji bez ograniczeń́ czasowych oraz terytorialnych na prezentację
i promocję swojej realizacji artystycznej w ramach Publikacji oraz towarzyszących jej wydarzeń, na
umieszczenie jej w materiałach filmowych i fotograficznych dokumentujących Publikację.
2. Uczestnik Open Call 2022 zachowuje wszystkie osobiste prawa autorskie do realizacji
artystycznej oraz majątkowe prawa autorskie.
3. Uczestnik Open Call 2022, zgłaszając prace do Publikacji, gwarantuje, że praca nie posiada
jakichkolwiek wady lub uszkodzenia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wypełnienie i przesłanie zgłoszenia do Open Call 2022 jest równoznaczne z akceptacją
powyższego Regulaminu.

