REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przedmiotem konkursu jest wybór projektów, które zostaną zrealizowane podczas ósmej edycji
Land Art Festiwal w terminie 4 - 14.07.2018.
Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Latająca Ryba i Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego.
§1
PROJEKTY

1. Miejsce realizacji i prezentacji wybranych projektów: wieś Bubel Granna, gmina Janów
Podlaski, województwo lubelskie. Głównym hasłem ósmej edycji festiwalu jest ,,Święto”.
Szczegółowy opis idei znajduje się na stronie landart.lubelskie.pl w zakładce konkurs.
3. Projekty powinny formalnie i artystycznie odnieść się do głównego hasła festiwalu oraz
podkreślać naturalne właściwości przyrodnicze i specyfikę miejsca realizacji.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia lub grupa osób o
udokumentowanym dorobku artystycznym jak i też studenci wyższych szkół artystycznych,
architektury, architektury krajobrazu, designu, filmu i fotografii.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie do dnia 6 maja 2018 roku przesłać projekt
instalacji/dzieła, spełniający kryteria określone w §1.
3. Projekty należy przesyłać w formie opisowej i graficznej wraz z dołączona KARTĄ
UCZESTNIKA.
4. Do konkursu, każdy z uczestników może zgłosić dowolną ilość prac.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione lub utracone z przyczyn
nie leżących po stronie Organizatora.
6. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień
Regulaminu.

§3
WYNIKI ELIMINACJI

1. Wszystkie zarejestrowane prawidłowe zgłoszenia wezmą udział w eliminacjach
polegających na ocenie i wyborze najciekawszych projektów. Wyboru dokona Komisja
Festiwalowa powołana przez Organizatora.
2. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
3. Ze wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń, Komisja wybierze projekty, które
zostaną zrealizowane w programie festiwalu. Ilość projektów do realizacji określa
Organizator.
4. Koszta związane z realizacją wybranego projektu będą ustalane indywidualnie na podstawie
danych zawartych w karcie uczestnika.
5. Wyniki eliminacji zostaną ogłoszone
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6. Wybrani uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną.
§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Z chwilą przyznania prawa do realizacji instalacji / dzieła, laureat eliminacji przenosi część
praw autorskich wyróżnionego projektu na organizatora festiwalu. Przeniesienie praw
autorskich i praw pokrewnych dotyczy następujących pól eksploatacji: utrwalania projektów
na wszelkich nośnikach m.in. na dysku komputerowym, CD, na kliszy fotograficznej,
zwielokrotnienia dowolną techniką, używania projektów w obrocie gospodarczym we
wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach.
2. Uczestnik przystępując do eliminacji zapewnia, że przysługują mu wszelkie i
nieograniczone prawa autorskie do dostarczonego projektu.
3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, że nie
naruszają one praw osób trzecich, w szczególności ich majątkowych i osobistych praw
autorskich.
4. Uczestnik zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów odszkodowań powstałych z
tytułu naruszenia przez niego praw określonych powyżej.
5. Uczestnik przystępując do eliminacji wyraża zgodę na zasady eliminacji zawarte w
niniejszym Regulaminie.
6. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo – promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.

