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POLAK ARTYSTA CERAMIK to wystawa prezentująca prace stu polskich artystów ceramików na 100-lecie 
odzyskania przez Polskę Niepodległości, z Bolesławca, Polski i Polaków którzy obecnie tworzą poza 
granicami kraju. Do wystawy zostaną zaproszeni wybitni artyści ceramicy, z długoletnim doświadczeniem.  
Artyści zajmujący się rzeźbą ceramiczną, garncarstwem, ceramiką współczesną i unikatowym wzornictwem 
przemysłowym. Wystawa zorganizowana zostanie w okresie 11 października - 11 grudnia 2018 roku         
w bolesławieckich instytucjach kultury, z uroczystym wernisażem, w dniu 11 listopada.  Będą to galerie 
Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki, Muzeum Ceramiki, nowo 
budowane Centrum Wiedzy i piękne wnętrza bolesławieckiego Ratusza. Do wystawy zostanie wydany 
okolicznościowy katalog zawierający sylwetki wszystkich autorów. Kuratorem artystycznym wystawy jest 
wieloletni komisarz międzynarodowych plenerów Mateusz Grobelny. 
 

Regulamin 

1. Organizator  

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu, z siedzibą – 
Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1c, 59 - 700 Bolesławiec 

2. Partnerzy projektu 

 Gmina Miejska Bolesławiec 
Urząd Miasta Bolesławiec, siedziba Główna, Rynek 41, 59 – 700 Bolesławiec 

 Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, ul. A. Mickiewicza 13, 59 – 700 Bolesławiec 
 

3. Nabór zgłoszeń do wystawy 
Termin: 15 czerwca 2018 – 30 lipca 2018 
 

4. Uczestnicy wystawy 
Do złożenia aplikacji Organizator zaprasza Artystów ceramików, którzy swoje portfolio wraz ze 
zdjęciem jednej pracy przesyłają (tylko w formie elektronicznej) na adres: 
triennale2018@bok.boleslawiec.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 lipca 2018. 

 Nadesłane portfolio musi zawierać: 
- imię i nazwisko, pełny adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego; 
- tytuł i parametry proponowanej do wystawy pracy, technikę wykonania; 
- tekst o Artyście (max 400 znaków), kilka zdań o twórczości, inspiracji itp. bez opisu pracy, bez 
szczegółowej biografii; 
- zdjęcie portretowe Artysty, tylko pionowe (zdjęcie musi ukazywać twarz) rozdzielczość 300 dpi 
oraz 2000 px dłuższy bok; 
- zdjęcie pracy (1 szt.) format zdjęcia TiF lub JPG, rozdzielczość 300 dpi oraz 3000 px dłuższy bok. 
Za wybór zdjęcia odpowiada Artysta. 

 zaproponowana do wystawy praca ( ta sama do wystawy i do katalogu) musi spełniać następujące 
warunki: 
- być reprezentacyjna dla twórczości danego Artysty; 
- praca powinna być aktualna, nie starsza niż z ostatnich czterech lat; 
- nie była wcześniej prezentowana na żadnej wystawie na terenie Miasta Bolesławiec; 
- max wymiary pracy to 120 x 80 cm, wysokość max 200 cm; 
- powinna składać się przynajmniej w  60% z materiału ceramicznego; 
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5. Nadsyłanie prac do wystawy: 

- prace Artysta przysyła do Bolesławca na własny koszt, lub dostarcza do miejsca odbioru 
wyznaczonego przez organizatora  (organizator zapewnia transport prac z Poznań, Wrocławia, 
Warszawy, Krakowa, Gdańska, Katowic i Bolesławca). O dokładnej dacie (miesiąc wrzesień)   
i dokładnej godzinie  organizowanego transportu, artyści zostaną powiadomieni e-mailem. 
- Artysta musi spakować swoją pracę do sztywnego opakowania (karton, skrzynia) o 
równobocznych kształtach, na opakowaniu podać: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, tytuł 
pracy, ilość prac (w przypadku kompozycji lub instalacji dołączyć również mapę do ułożenia pracy). 

6. Wystawa i wernisaż 

 prace wystawione zostaną na wystawie czynnej w dniach 11 października – 11 grudnia 2018; 

 uroczysty wernisaż odbędzie się w dniu 11 listopada 2018 w Bolesławcu. Organizator nie refunduje 
kosztów przyjazdu na wernisaż, nie zapewnia również noclegów; 

 do wystawy zostanie wydrukowany okolicznościowy katalog w nakładzie 1 000 egz.; 

 każdy Artysta otrzyma od organizatora 2 egz. katalogu; 

 organizator przekaże katalogi przy oddaniu pracy, po zakończonej wystawie; 

 po zakończonej wystawie, organizator odsyła prace w ten sam sposób w jaki otrzymał. 

 
7. Uwagi końcowe 

 
Uczestnicy wystawy zgadzają się na nieodpłatne przeniesienie niewyłącznych praw autorskich do 
wszystkich swoich prac powstałych w ramach wystawy na polach eksploatacji:  

 publikacja w katalogu i drukach reklamowych organizatora, 
 eksponowanie na wystawie organizowanej przez organizatora zarówno w jego siedzibie, jak i 

poza nią, z zaznaczeniem nazwiska autora,  
 wykonywanie drukarskich powiększeń wielkoformatowych i innych form przestrzennych i ich 

upublicznianie,  
 wprowadzanie do pamięci komputerów,  
 wykonywanie kopii i digitalizację na nośnikach elektronicznych,  
 publikację na witrynach internetowych w celach promocyjnych i reklamowych.  

             
Nadesłanie aplikacji do wystawy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 
Osoby do kontaktu: 

 Mateusz Grobelny – kurator artystyczny wystawy 

 Iwona Bojko - koordynator projektu ‘POLAK ARTYSTA CERAMIK, Triennale Bolesławiec 2018’ 

 Joanna Kołodziej  i Dorota Dziedzic – biuro wystawy, logistyka triennale2018@bok.boleslawiec.pl  
 

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu, z siedzibą – 
Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1c, 59 - 700 Bolesławiec 
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1. Ochrona Danych Osobowych: 
Klauzula informacyjna 

1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Bolesławiecki  Ośrodek Kultury-Międzynarodowe 

Centrum Ceramiki z siedzibą w Bolesławcu, Pl.Piłsudskiego1c, 59-700 Bolesławiec, reprezentowany przez  

Dyrektora Panią Ewę Lijewską-Małachowską, adres email: dyrektor@bok.boleslawiec.pl ; 

2.Inspektorem ochrony danych osobowych w Bolesławieckim Ośrodku Kultury-Międzynarodowym Centrum 

Ceramiki jest Pani Edyta Konefał, adres e-mail: iod@bok.boleslawiec.pl ; 

3.Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu: 

a) wykonania zadań Bolesławieckiego  Ośrodka Kultury-Międzynarodowego Centrum Ceramiki (BOK-MCC) i 

innych prawnych obowiązków, w tym umownych,  (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

b) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów BOK-MCC (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

takich jak: wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i 

sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, 

tworzenie zestawień i analiz (takich jak raportowanie, badania marketingowe itp., itd.) w związku z 

wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych; 

4.Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać: 

a) przez czas wykonania zadań BOK-MCC i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub 

b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub 

c) przez czas, w którym BOK-MCC może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub 

niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych; 

5.Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy 

zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszym zadań i innych obowiązków prawnych, w tym 

umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz 

innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych 

zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych; 

6.zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani: 

a) prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, 

b) prawo sprostowania Państwa danych osobowych, 

c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 

d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 

e) prawo przenoszenia danych, 

f) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

7.W większości przypadków przetwarzanie danych Osobowych wynika z przepisu prawa, a ich podawanie jest 

obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne 

do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych osoby 

zostaną o tym fakcie poinformowane. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować 

pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia. 

8.Państwa dane są  przetwarzane w systemach informatycznych oraz wersjach papierowych, jednakże nie 

będą poddawane profilowaniu. 
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Oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem konkursu 

Uczestnik składając pracę oświadcza, że wyraża zgodę na uczestniczenie w Wystawie na warunkach opisanych w Regulaminie 
wystawy i w pełni akceptuje zapisy Regulaminu 

                                                                                                                  

                                                                                                                              TAK          NIE 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku    

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki. 
Zgoda dotyczy wystawy POLAK ARTYSTA CERAMIK TRIENNALE BOLESŁAWIEC  2018 oraz na publikację na stronie 
internetowej BOK – MCC, profilu FB i ,publikacji wydawanych drukiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                            TAK          NIE 

 

                                                                                            …........................................ 

                                                                                   Data i podpis Artysty 

*właściwe zaznaczyć 

 
METRYCZKA PRACY - wzór 

 
 
imię i nazwisko autora pracy 
 

 

 
Tytuł pracy 
 

 

 
kontakt do autora pracy 
(tel. kontaktowy, adres e-mail) 
adres 

 

 
mapa ustawienia kompozycji 
(jeżeli jest potrzebna, na osobnej kartce w pudełku) 
 

 
 

    Tak/      Nie/* 
 

 
 

 

 
 


