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Słownik pojęć:

1. Konkurs – Ogólnopolski Konkurs Sztuki Sakralnej OKSSa 2021,
2. Organizator  Konkursu  –  zwany  dalej  Organizatorem,  Fundacja  Maria  i  Marta,  pl.  Biskupa
Nankiera 17a, 50-140 Wrocław,
3. Komisarz Konkursu – Piotr Marek, Prezes Fundacji Maria i Marta, przedstawiciel Organizatora
Konkursu,
4. Kapituła Konkursu – osoby organizujące Konkurs w części prawnej i merytorycznej,
5. Jury Konkursu – zwane dalej  Jury,  grupa wybranych przez Organizatora osób, która decyduje
o wyborze laureatów Konkursu i  przyznaniu nagród,
6. Uczestnik  Konkursu – zwany  dalej  Uczestnikiem,  osoba,  która  zgłosiła  pracę  do  Konkursu
zgodnie z niniejszym Regulaminem,
7. Profesjonalista – twórca,  który  posiada  kierunkowe  wykształcenie  w  sztuce  lub  posiada
wieloletnie doświadczenie w dziedzinie sztuki,
8. Nieprofesjonalista – twórca nieposiadający wykształcenia kierunkowego w sztuce.

§ 1
IDEA I CEL KONKURSU

Ogólnopolski  Konkurs  Sztuki  Sakralnej  (OKSSa  2021)  jest  projektem  współfinansowanym  przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Sztuki wizualne”.

Pomysł Konkursu zrodził się w odpowiedzi na deficyt współczesnych rozwiązań w dziedzinie sztuki
sakralnej, co spowodowało jej praktyczną marginalizację w polskiej sztuce XXI wieku.

Ten pogłębiający się proces wynika z:
• pomijania  osiągnięć  współczesnej  estetyki  przy  doborze  projektów  i  realizacji  dzieł

sakralnych (Kościół był mecenasem najlepszych artystów w historii),
• istnienia niewielu transparentnych konkursów na sakralne dzieła sztuki i architektury,
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• braku  komisji  zatwierdzającej  projekty  i  nadzorującej  ich  wykonanie,  złożonej  z  osób
będących autorytetami w dziedzinach tj. architektura, historia architektury, sztuka, historia
sztuki, sztuka współczesna, teologia.

Marginalizacja sztuki sakralnej spowodowana jest niedocenianiem jej znaczenia w życiu duchowym
współczesnego człowieka. Pragniemy, aby stała się ona dziełem przemyślanych decyzji o wysokich
standardach.

Organizatorowi  Konkursu  zależy  na  dotarciu  do  całego  społeczeństwa,  a  poprzez  stworzenie
przestrzeni  dla  sztuki  współczesnej  w  Kościele  pragniemy  służyć  ludziom,  którym  wrażliwość
pozwala tworzyć oraz odbierać współczesne dzieła sakralne wysokiej jakości.

Celem  Konkursu  jest  poszukiwanie  nowych  twórców  i  dzieł  o  tematyce  sakralnej  oraz  próba
odpowiedzi na pytanie: jaka powinna być współczesna sztuka sakralna?

§ 2
KAPITUŁA ORGANIZACYJNA KONKURSU

Beata  Stankiewicz-Szczerbik /  artystka  aktywna  zawodowo,  absolwentka
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Szkła i Ceramiki; zajmuje
się tworzeniem unikatów ze szkła, projektuje i realizuje szkło w architekturze,
czego przykładem są witraże w gotyckim kościele św. Macieja we Wrocławiu;
stosuje wiele technik szklarskich, jej unikatowe prace znajdują się w zbiorach
muzeów  państwowych,  a  także  w  kolekcjach  krajowych  i  zagranicznych;
laureatka konkursów krajowych i zagranicznych.

Ks.  Mirosław  Maliński /  duszpasterz  akademicki  z  Wrocławia  prowadzący
Centralny  Ośrodek  Duszpasterstwa  Akademickiego  „Maciejówka”,  główny
koordynator  kompleksowej  renowacji  gotyckiego  kościoła  św.  Macieja  we
Wrocławiu  (renowacja  nagrodzona  przez  Ministra  Kultury);  założyciel
i redaktor naczelny portalu 2ryby.pl, autor książek i audiobooków.
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Piotr  Oleś  OP /  dominikanin,  duszpasterz  akademicki  w  DA „Dominik”  we
Wrocławiu, absolwent historii  sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Kolegium
Filozoficzno-Teologicznego  Polskiej  Prowincji  Dominikanów,  pasjonuje
się chrześcijańską architekturą sakralną, ikonografią oraz ochroną zabytków.

Krzysztof  Furtan /  członek  Rady  Fundacji  Maria  i  Marta,  radca  prawny
i  inspektor  ochrony  danych  osobowych,  absolwent  prawa na Uniwersytecie
Wrocławskim oraz  prawa własności  intelektualnej  w Szkole  Praw Własności
Intelektualnej  im.  Hugona  Grocjusza  w Krakowie,  prowadzi  kancelarię  we
Wrocławiu.

Piotr  Marek /  prezes  Fundacji  Maria  i  Marta,  pomysłodawca  i  główny
organizator  konkursu,  z  wykształcenia  architekt,  z  zamiłowania  grafik
i  pasjonat  sztuki,  organizator  konkursu  fotograficznego  Kadry  Modernizmu
(edycje 2011–2014, od 2015 w kapitule konkursu) oraz wystawy FaceLifting po
Wrocławsku podczas Dolnośląskiego Festiwalu Architektury.

§ 3
ADRESACI I PRZEDMIOT KONKURSU

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich artystów tworzących dzieła z zakresu sztuk plastycznych.
Organizator dopuszcza wszelkie techniki plastyczne dwuwymiarowe (2D) tzw. formy płaszczyznowe
(kreowanie obrazu), czyli m.in.:

• malarstwo,
• rysunek,
• grafika,
• grafika warsztatowa (poligrafia artystyczna),
• grafika komputerowa,
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• typografia,
• fotografika artystyczna,
• witraż płaszczyznowy.

2. Warunkiem koniecznym zakwalifikowania pracy do Konkursu jest możliwość digitalizacji  pracy
do formatu 2D. Do konkursu niedopuszczone są techniki trójwymiarowe prac, których przeniesienie
do formatu 2D wiąże się z utratą cech charakterystycznych pracy, np. rzeźba.

3. Do Konkursu można zgłaszać projekty realizowane przez Profesjonalistów i Nieprofesjonalistów.
Organizator  nie  planuje  wyodrębniania  osobnych  kategorii  Konkursu  dla  Profesjonalistów
i Nieprofesjonalistów.

4. Ze względów organizacyjnych wystawy pokonkursowej Organizator dopuszcza prace konkursowe
o  maksymalnych  wymiarach  200  x  300  cm.  Nie  definiuje  się  minimalnych  wymiarów  pracy
konkursowej.

5. Do Konkursu dopuszczone są prace stworzone w latach 2016 – 2021.

6. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace, które nie zostały nagrodzone w innych konkursach.

§ 4
TEMAT KONKURSU

1. Tematem pierwszej edycji Konkursu jest MACIERZYŃSTWO MARYI.

Podstawą ujęcia oraz przedstawienia tego zagadnienia powinno być Pismo Święte, które ukazuje
Maryję jako matkę na różnych etapach jej życia oraz w różnorodnych odsłonach tej roli/tożsamości
(Maryja jako Matka Jezusa – Boga i człowieka, Matka Kościoła, a także Matka wszystkich ludzi).
Biblijne teksty dotyczące Maryi, a także odwołania do Tradycji, będące inspiracją dla Uczestników,
powinny  być  interpretowane  w  kluczu  kultury  chrześcijańskiej,  oczywiście  pozostającej
w nieustannym dialogu ze światem niechrześcijańskim, ale jednocześnie świadomej tego, że to Bóg
jest jej jedynym źródłem, a także szczytem. 
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Temat  Konkursu  zostanie  rozwinięty  i  omówiony  w  formie  wykładu  (fakultatywnego),
udostępnionego online dla Uczestników chętnych zagłębić się w duchowy aspekt tego zagadnienia
na stronie www.okssa.pl.

2. Praca zgłoszona do Konkursu musi być zgodna z tematem Konkursu.

3.  Organizator  dopuszcza  prace  wyrażające  sceptycyzm  wobec  tematu  konkursowego,  jednak
zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu i niepoddawania ocenie Jury prac obrażających
uczucia religijne oraz prac niezgodnych z tematem Konkursu.

4.  Organem  decydującym  o  dopuszczeniu  lub  wyłączeniu  pracy  z  Konkursu  jest  Jury,  które
podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub wyłączeniu większością głosów. O wyłączeniu pracy z Kon-
kursu autor dzieła zostanie poinformowany w sposób pisemny wraz z uzasadnieniem.

§ 5
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.  Do  Konkursu  mogą  przystąpić  Uczestnicy,  którzy  zapoznali  się  z  niniejszym  Regulaminem  
i akceptują jego postanowienia.

2. Konkurs OKSSa 2021 jest konkursem otwartym i ogólnopolskim.

3.  Do Konkursu  mogą  zgłosić  się  artyści  bez  względu na narodowość,  obywatelstwo i  miejsce
zamieszkania,  którzy  jednak  deklarują  zrozumienie  zobowiązań  związanych  z  uczestnictwem
w Konkursie sformułowanych w dokumentacji w języku polskim.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

5. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace.

6. Prace konkursowe muszą być zgodne z przedmiotem Konkursu opisanym w § 3.
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7. Prace konkursowe muszą być zgodne z tematem Konkursu opisanym w § 4.

8.  Zgłoszenie prac  konkursowych musi  zostać dokonane w sposób określony w § 6 niniejszego
Regulaminu.

§ 6
ZGŁOSZENIE PRAC KONKURSOWYCH

1. Edycję Konkursu rozpoczyna jego ogłoszenie na stronie internetowej www.okssa.pl.

2. Konkurs ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie Jury wybierze prace, które zostaną
zakwalifikowane na wystawę pokonkursową. W drugim etapie Jury wybierze laureatów Konkursu
oraz prace wyróżnione. Ze względów organizacyjnych związanych z wystawą planowany jest wybór
około  30  prac  do  drugiego  etapu  Konkursu,  z  których  zostanie  przygotowana  wystawa
pokonkursowa.

3. Prace do pierwszego etapu Konkursu należy przesyłać do dnia 21 października 2021 r.

4.  Organizator  prześle  drogą  mailową  każdemu  z  Uczestników  potwierdzenie  otrzymania
przesłanych prac.

5.  Informacje  o  zakwalifikowaniu  prac  do  drugiego  etapu  Organizator  przekaże  Uczestnikom
do dnia 31 października 2021 r. drogą mailową lub telefoniczną.

6.  Każdy  Uczestnik  Konkursu  zakwalifikowany  do  drugiego  etapu  zobowiązuje  się  dostarczyć
oryginały  osobiście  lub  przesłać  je  na  własny  koszt  na  adres  wskazany  przez  Organizatora.
W przypadku  braku  możliwości  dostarczenia  oryginałów,  dopuszcza  się dostarczenie  ich  wersji
wystawienniczych jedynie po indywidualnym ustaleniu z Organizatorem i za jego zgodą. 

7. Przesyłanie lub osobiste dostarczenie oryginałów prac wstępnie wyselekcjonowanych przez Jury
odbędzie się w dniach 31 października – 16 listopada 2021 r.
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8. Prace zgłoszone po terminie wskazanym w ust. 3 oraz w ust. 7 nie zostaną dopuszczone do
Konkursu. O dopuszczeniu prac decyduje data ich wpłynięcia odpowiednio na skrzynkę e-mailową
Organizatora (w etapie pierwszym) oraz na adres wskazany przez Organizatora (w etapie drugim).

9.  Warunkiem  uczestnictwa  w  pierwszym  etapie  Konkursu  jest  przesłanie  na  adres  e-mail:
okssa2021@fundacjamariaimarta.pl skanów wypełnionych Załączników nr 1, nr 2 oraz nr 3 wraz 
z wysokiej jakości (nie mniejszą niż 150 dpi) reprodukcją pracy konkursowej w pliku jpg oraz pdf.
Plik powinien być reprodukcją dzieła w dobrej jakości, która umożliwi ocenę pracy konkursowej.
Zaleca się przygotowanie pliku w rozdzielczości minimum 300 dpi.

10.  Pliki  graficzne  oraz  skany  wypełnionych  i  podpisanych  dokumentów  (Załączniki  nr  1-3)
przesłane na Konkurs powinny być opisane indywidualnie nadanym sześciocyfrowym numerem,
dowolnie wybranym przez Uczestnika, zgodnie z poniższym wzorem:

• praca konkursowa, nazwa pliku: 000 000
• Karta zgłoszeniowa, nazwa pliku: 000 000_zalacznik nr 1
• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, nazwa pliku: 000 000_zalacznik nr 2
• Akceptacja warunków Regulaminu, nazwa pliku: 000 000_zalacznik nr 3

Organizator zastrzega sobie prawo do dodatkowego zakodowania prac i plików w przypadku, gdy
numery nadane przez Uczestników powielą się.

11. Prace konkursowe przesłane w drugim etapie Konkursu muszą zostać opisane przez Uczestnika
tym samym numerem identyfikacyjnym, który został nadany w etapie pierwszym Konkursu. Numer
identyfikacyjny musi zostać trwale umieszczony na odwrocie pracy.

12. W przypadku zgłoszenia do Konkursu więcej niż jednej pracy Uczestnik nadaje indywidualne
numery oraz przesyła osobne Karty zgłoszeniowe (Załącznik nr 1) wraz z Załącznikami nr 2 i nr 3 dla
każdej z nich. Zaleca się, aby każda z prac była przesłana do Organizatora w osobnej wiadomości
e-mail.

13.  Organizator  gwarantuje  utajnienie  danych  Uczestników  przed  Jury  do  momentu  wyboru
laureatów w drugim etapie Konkursu.
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14. W sytuacji niewypełnienia lub częściowego niewypełnienia Załącznika nr 1, nr 2 oraz nr 3 lub
przesłania złej jakości reprodukcji/pliku, zgłoszenie nie zostanie dopuszczone do głosowania Jury,
o czym autor zostanie poinformowany drogą elektroniczną. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w zgłoszeniu przez
Uczestnika, a także błędy mające wpływ na prawidłowość zgłoszenia.

16. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału
w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu lub obowiązujące
przepisy prawa.

17. Wszelkie koszty przygotowania, reprodukcji, przesłania lub odbioru prac konkursowych, a także
ich ewentualnego ubezpieczenia, ponoszą Uczestnicy.

18. Organizator informuje, iż prace od momentu ich odbioru od kuriera będą ubezpieczone od
następstw nieszczęśliwych wypadków skutkujących ich zniszczeniem. Organizator dopełni również
najwyższych standardów w zakresie ich przechowania.

19.  Zgłoszone  prace  nie  będą  odsyłane,  za  wyjątkiem  wysyłek  na  koszt  Uczestników  po
indywidualnych ustaleniach z Organizatorem.

20.  Zgłoszone  prace  będzie  można  odebrać  w  siedzibie  Organizatora  w  terminie  od  dnia  
1 stycznia 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r. po indywidualnym ustaleniu terminu z Organizatorem. 

21. Jeśli prace nie zostaną odebrane przez Uczestnika w terminie wskazanym w ust. 20, zostaną
przekazane na własność Organizatora.

22.  Uczestnik  nadsyłający  prace  w  ramach  Konkursu  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  przez
Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu (Załącznik nr 2).

23. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu poprzez złożenie podpisu na Załączniku nr 3 jest
niezbędna obok zgłoszenia pracy do Konkursu.

Fundacja Maria i Marta
współczesna sztuka chrześcijańska

KRS: 0000770468 NIP: 8971863653 REGON: 38252177000000
pl. Bp. Nankiera 17a, 50-140 Wrocław // tel: 668 121 392
e-mail: biuro@fundacjamariaimarta.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury



Ogólnopolski Konkurs Sztuki Sakralnej OKSSa 2021

24. Uczestnik Konkursu oświadcza, że nadesłane prace zostały wykonane osobiście i nie naruszają
praw osób trzecich, w tym w szczególności osobistych i majątkowych praw autorskich (Załącznik
nr 3).

25.  Uczestnik  Konkursu  udziela  Organizatorowi  licencji  na  nieodpłatne  rozpowszechnianie
w  internecie  (Facebook,  Instagram,  strony internetowe Organizatora,  Sponsorów,  Patronów
medialnych oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem), prasie, telewizji oraz materiałach
własnych Organizatora, przedstawianie oraz  wykorzystywanie przez Organizatora przesłanej pracy
do  celów  związanych  z  organizacją  Konkursu  i  jego promocją  oraz  do  celów  realizacji  wystaw
konkursowych i  pokonkursowych, jak również do promocji i informacji o działalności statutowej
Organizatora w internecie, prasie, telewizji.

§ 7
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Do oceny zgłoszonych prac Organizator powołuje Jury Konkursu w składzie:

Bp Michał Janocha /  biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej, historyk
sztuki  i  teolog,  profesor  Uniwersytetu  Warszawskiego  na  Wydziale  Artes
Liberales  w  komisji  Speculum  Byzantinum,  przewodniczący  Rady  KEP
ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.

Beata  Stankiewicz-Szczerbik /  artystka  aktywna  zawodowo,  absolwentka
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Szkła i Ceramiki; zajmuje
się tworzeniem unikatów ze szkła, projektuje i realizuje szkło w architekturze,
czego przykładem są witraże w gotyckim kościele św. Macieja we Wrocławiu;
stosuje wiele technik szklarskich, jej unikatowe prace znajdują się w zbiorach
muzeów państwowych, a także w kolekcjach  w  kraju i  za granicą; laureatka
konkursów krajowych i zagranicznych.
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prof. dr hab. Katarzyna Podgórska-Glonti / prodziekan Wydziału Architektury
Wnętrz  i  Scenografii  na  Wydziale  Architektury  Wnętrz  i  Scenografii
Uniwersytetu  Artystycznego  w  Poznaniu,  autorka  wielu  indywidualnych
i  zbiorowych  wystaw,  projektów  w  Polsce  i  zagranicą,  bierze  udział
w  międzynarodowych  warsztatach  i  interdyscyplinarnych  projektach
artystycznych,  prowadziła  autorskie  zajęcia  w  Dartington  College  of  Arts
w Wielkiej Brytanii, Universidad De Granada w Hiszpanii, w Ecole Superieure
Des Beaux Arts De Lyon we Francji, Accademia di Belle Arti Palermo. Zajmuje
się  działaniami  przestrzennymi,  instalacją,  site-specific,  performance,
fotografią,  warsztatami  artystycznymi.  Podejmowane  przez  nią  problemy
dotyczą człowieka, czasu, przestrzeni, pamięci. 

Paweł  Dusza /  dyrektor  Pałacu  Schoena  Muzeum  w  Sosnowcu,  architekt,
fotograf,  muzyk,  członek  Związku  Polskich  Artystów  Fotografików,  student
Institutu Tvurci Fotografie w Opavie.

Olga  Grabiwoda /  kuratorka  Galerii  Współczesnej  Sztuki  Sakralnej  „  Dom
Praczki”  w  Kielcach,  absolwentka  wydziału  operatorskiego  Łódzkiej  Szkoły
Filmowej,  należy  do  Związku  Artystów  Fotografików,  pracowała
w  ogólnopolskim  magazynie  psychologicznym  „Charaktery”  i  w  Instytucie
Dizajnu  w Kielcach,  zajmując  się  działaniami  społecznymi  oraz  kuratorskimi
podczas  realizacji  projektów  i  wystaw;  studiuje  filozofię  na  Uniwersytecie
Warszawskim. 

Paulina Krajewska / autorka ikon i pejzaży, ilustratorka, w 2001 roku uzyskała
dyplom na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki. Jej prace
prezentowane są na licznych wystawach, znajdują się w kolekcjach prywatnych
w kraju i zagranicą. Wykorzystując tradycyjny warsztat, surowość lipowej deski
pokrytej  płótnem  i  lewkasem,  świeżość  ręcznie  ucieranych  farb  stworzyła
własny styl ukazywania fragmentów Starego i Nowego Testamentu.  Niewielki
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format obrazów, prosta forma, świadoma rezygnacja z typowego dla ikon złota
wyróżniają  prace  autorki  i zachęcają  do  przyjrzenia  się  nieodgadnionemu,
boskiemu  światu  zapisanemu  na  kartach  Biblii  i  poszukiwania  go  także
w każdym ludzkim sercu. 

dr  Bogusława  Hamryszczak-Głowacz   /  absolwentka  krakowskiej  Akademii
Sztuk  Pięknych,  doktor  na  Wydziale  Grafiki,  laureatka m.in.  stypendium
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Krakowa,
wielokrotnie  nagradzana  przez  krajowe  i  międzynarodowe  gremia
w  konkursach.  Wraz  z  mężem  prowadzi  studio graficzne daDio.design,
sprawując pieczę nad jakością wszystkich projektów.

2. Zadania Jury Konkursu:

• zakwalifikowanie zgłoszonych prac i ich ocena pod względem spełnienia warunków 
Regulaminu Konkursu;

• ocena merytoryczna i artystyczna zakwalifikowanych prac;
• wybór prac do drugiego etapu Konkursu;
• przyznanie nagród i wyróżnień;
• przygotowanie uzasadnień wyboru zwycięskich prac.

3.  Jury  za  pośrednictwem  Organizatora  może  zwrócić  się  do  Uczestników  drogą  elektroniczną
o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących prac konkursowych. Uczestnicy zobowiązują się
do  złożenia  dodatkowych  wyjaśnień  do  pracy  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  ciągu  3  dni  od
otrzymania zapytania.

4.  Prace konkursowe będą oceniane pod względem zgodności  z tematem Konkursu, zawartości
merytorycznej oraz atrakcyjności artystycznej i wizualnej.

5. Decyzje Jury zapadają większością głosów, w kwestiach nierozstrzygniętych decydujący będzie
głos przewodniczącego Jury.

6. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
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7.  Jury  zastrzega  sobie  prawo  do  nierozstrzygnięcia  Konkursu,  co  jest  równoznaczne  
z nieprzyznaniem nagród.

8.  Informacja  o  rozstrzygnięciu  Konkursu  zostanie  podana  do  wiadomości  podczas  wernisażu
wystawy pokonkursowej, na której zaprezentowane zostaną wszystkie prace zakwalifikowane do
drugiego etapu Konkursu.

9.  Wyniki  Konkursu oraz wszystkie prace zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu zostaną
opublikowane na stronach internetowych www.okssa.pl oraz www.fundacjamariaimarta.pl.

10. Wystawa pokonkursowa będzie miała miejsce we Wrocławiu w dniach 25 – 30 listopada 2021 r.
w Concordia Design Wrocław na Wyspie Słodowej nr 7.

11.  Wybrane  prace  przesłane  na  Konkurs  prezentowane  będą  na  wystawach  pokonkursowych
w  Muzeum Narodowym  we  Wrocławiu  w  grudniu  2021  r.  oraz  w Galerii  Współczesnej  Sztuki
Sakralnej „Dom Praczki” w Kielcach w 2022 r. 
 
12. Prace konkursowe prezentowane na wystawie w Concordia Design Wrocław objęte będą przez
Organizatora ubezpieczeniem od ewentualnych zniszczeń. 

§ 8
NAGRODY

1. Organizator Konkursu gwarantuje pulę nagród pieniężnych w Konkursie równą 31 000 zł oraz 
nagrody rzeczowe:

• 1 miejsce – 15 000,00 zł
• 2 miejsce – 8 000,00 zł
• 3 miejsce – 5 000,00 zł
• 3 wyróżnienia po 1 000,00 zł.

2.  Najlepsze prace laureatów Konkursu zostaną zaprezentowane  w grudniu 2021 r.  w Muzeum
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Narodowym we Wrocławiu  na wystawie stałej „Sztuka śląska XIV–XVI w.”  –  w dialogu z dziełami
z muzealnej kolekcji. Wyboru prac na wystawę pokonkursową dokona Organizator Konkursu wraz
z przedstawicielami Muzeum Narodowego we Wrocławiu. 

3.  Wybrane  prace  nadesłane  na  Konkurs  uzupełnione  o  inne,  wybrane  dzieła  twórców
nagrodzonych  w  Konkursie zostaną  zaprezentowane  w  2022  r.  w  Galerii  Współczesnej  Sztuki
Sakralnej „Dom Praczki” w Kielcach przy ul.  Zamkowej 5/7. Wyboru prac na wystawę dokonają
przedstawiciele Galerii.

4.  Jury  zastrzega  sobie  prawo  do  innego  podziału  nagród  oraz  przyznania  jedynie  ich  części,  
w zależności od oceny nadesłanych prac.

§ 9
HARMONOGRAM

1. Harmonogram Konkursu:

• data ogłoszenia Konkursu – 9 lipca 2021 r.,
• przesyłanie  prac  w formie  elektronicznej  zgodnie  z  §  6  ust.  9  i  ust.  10  Regulaminu  – 

do 21 października 2021 r.,
• wyniki pierwszego etapu obrad Jury wraz z informacją o zakwalifikowaniu prac do drugiego

etapu Konkursu – do 31 października 2021 r.,
• przesyłanie lub osobiste dostarczenie oryginałów prac zakwalifikowanych do drugiego etapu

Konkursu – do 16 listopada 2021 r.,
• ogłoszenie wyników Konkursu wraz z wernisażem – 25 listopada 2021 r.

2.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  terminów  i  miejsc  wydarzeń  związanych
z Konkursem lub do odwołania części z nich w związku z sytuacją epidemiczną dotyczącą COVID-19,
a także w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych.
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§ 10
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 lit. a.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z  dnia 27 kwietnia w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

2. Dane osobowe podane przez Uczestników Konkursu, na podstawie udzielonej przez nich zgody,
mogą być przekazywane do podmiotów wspierających Organizatora w realizacji Konkursu, takich
jak  Patroni  medialni,  w  celu  organizacji,  przeprowadzenia  oraz  promocji  Konkursu  i  wystaw
pokonkursowych oraz Uczestników i ich prac, publikacji informacji o zwycięzcach Konkursu oraz ich
pracach na stronach internetowych: www.okssa.pl  oraz  www.fundacjamariaimarta.pl, a także na
stronach  internetowych  Patronów  medialnych  Konkursu  i  kanałach  social  media  Organizatora,
Patronów medialnych oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem.

3.  Dane  osobowe  Uczestników  mogą  być  przekazane  sponsorom  nagród  w  celach  związanych
z przekazaniem nagród.

4.  Administratorem  danych  podanych  przez  Uczestników  jest  Fundacja  Maria  i  Marta,
 pl. Bp. Nankiera 17a, 50-140 Wrocław.

5.  Dane  osobowe  Uczestników  przetwarzane  będą  wyłącznie  w  celu  realizacji  postanowień
Regulaminu  Konkursu.  Administrator  przetwarza  dane  osobowe  na  podstawie  prawnie
uzasadnionego  interesu,  którym  jest  umożliwienie  Uczestnikom  wzięcia  udziału
w  Konkursie,  umożliwienie  przeprowadzenia  Konkursu,  opublikowanie  informacji  o  laureatach
Konkursu, archiwizacja dokumentów.

6. Uczestnicy Konkursu, których dane przetwarza Administrator mają prawo do: dostępu do swoich
danych  i  otrzymania  ich  kopii,  sprostowania  swoich  danych,  jeśli  są  błędne  lub  nieaktualne,
usunięcia danych osobowych, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, wniesienia skargi do Prezesa
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Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  (adres:  Urząd  Ochrony  Danych  Osobowych,  ul.  Stawki  2,
00-193 Warszawa).

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi
zorganizowania oraz przeprowadzenia Konkursu.

8. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników Konkursu w sposób opierający się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9.  Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Administratora bezterminowo, o ile
Uczestnik nie zażąda ich usunięcia.

§ 11
UWAGI KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej Organizatora: www.okssa.pl.

2. Pytania dotyczące Konkursu można kierować na adres: biuro@f  und  acjamariaimarta.pl   do dnia
1 października 2021 r.

3. Do kontaktu w sprawie niniejszego Konkursu w imieniu Organizatora wyznacza się Komisarza
Konkursu:  Piotr  Marek,  telefon  kontaktowy:  (48)  668  121  392,  e-mail:
biuro@f  und  acjamariaimarta.pl  .

4.  Z Konkursu wyłączeni  są pracownicy Organizatora,  osoby wyznaczone przez Organizatora do
przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących
z Organizatorem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu.

5. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności
w  przypadku  wystąpienia  zdarzeń,  których  nie  mógł  przewidzieć  w  chwili  jego  formułowania,
a także ogłaszania Konkursu.
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6.  Organizator  nie  zwraca  Uczestnikom  żadnych  kosztów  związanych  z  ich  uczestnictwem
w Konkursie.

7.  Organizator  nie  odpowiada  za  jakąkolwiek  szkodę  majątkową  lub  niemajątkową,  w  tym
uszczerbek,  stratę,  naruszenie  integralności  cielesnej  lub  straty  moralne,  poniesione  przez
Uczestnika w wyniku jego udziału  w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu
nagrody.

8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć
ze strony Uczestnika, w tym w szczególności nieprzestrzegania przez Uczestnika zasad Regulaminu
Konkursu,  Organizator  ma  prawo  nieodwołalnie  wykluczyć  danego  Uczestnika  z  udziału
w Konkursie.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, w tym niedających się przewidzieć,  
a także wszelkich spornych sprawach decydować będzie Organizator.

10.  We  wszelkich  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  zastosowanie  mają
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Wszelkie
spory dotyczące Konkursu, wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami, będą rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

11.  Niniejszy  Konkurs  nie  jest  grą  losową,  loterią  fantową,  zakładem  wzajemnym  ani  loterią
promocyjną,  których  wynik  zależy  od  przypadku  (przeprowadzenie  losowania)  w  rozumieniu
ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. Poz. 2094).

W imieniu Organizatora

Komisarz Konkursu
 Piotr Marek
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Partnerzy konkursu:

Dominikanie
Wrocław

Miejsca partnerskie:

Patronat honorowy:

bp Józef Kupny
Metropolita Wrocławski

Patroni medialni:
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