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REGULAMIN 
 
 

1. Interdyscyplinarny projekt wydarzenia jest skierowany do Artystów.  
2. Wyboru dokumentacji projektu przed publikacją on - line dokonuje Organizator.  
3. Uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą e-mail o publikacji on-line.  
4. Prezentacja projektów na stronach uap.edu.pl, poznanartweek.com oraz 

przynależnych podanym witrynom mediach społecznościowych.  
5. Zgłoszenie projektu wraz z załącznikami oraz dokumentację artystycznego 

dzieła należy przesłać do 30.07.2020 na adres: balkorama@uap.edu.pl  
6. Dokumentację do prezentacji należy przygotować w formacie plików: JPG, PNG, 

rozdzielczość 72-150 dpi oraz inne formy prezentacyjne, w tym 
krótkometrażowe filmy w rozdzielczości internetowej (czas 2- 3 minuty).  

7. Projekt powinien warunkować nadanie nowego kontekstu całościowej koncepcji 
przestrzennej w kategorii sztuki, odnosząc się do miejsca określanego balkonem/ 
terytorium w myśl koncepcji, rozumianej jako metaforyczna galeria sztuki.  
Otwarta, całościowa idea przestrzenna nie zawęża żadnej dyscypliny sztuki.  

8. Wybór medium do realizacji dzieła jest dowolny.  
9. Projekt jest samo – kuratorujący. Artysta jest autorem i kuratorem własnego dzieła.  
10. Zgłoszone dzieło: nie powinno ranić uczuć innych osób; powinno 

wykluczać konteksty religijne i polityczne.  
11. Założenia projektu nie nawiązują do aspektów dekoratywnych standardowych dla 

kwietnych aranżacji.  
12. Podpisanie Karty Zgłoszenia oraz załącznika nr. 1 do Formularza Zgłoszenia - 

Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu w szczególności zobowiązuje się do 
przeniesienia autorskich praw do Projektów na Organizatora, wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych i oświadcza, że spełnia kryteria bycia  
Uczestnikiem wydarzenia.  

13. Prace zespołowe upoważniają wszystkich uczestników projektu do wyrażenia 
zgody, o której mowa w pkt. 12. Regulaminu. 

 
 

Dostępność i zmiany Regulaminu 
 

1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora.  
2. Wyłącznie uprawnionym do interpretacji postanowień Regulaminu jest Organizator.  
3. Regulamin obowiązuje z dniem jego publikacji na stronie wydarzenia. 

 
Załączniki do pobrania: 

 
1. Karta Zgłoszenia  
2. Załącznik nr. 1 do Formularza Zgłoszenia 
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