
Regulamin Konkursu na stypendium artystyczne dla osób z Ukrainy

Регламент Конкурсу на мистецьку стипендію для осіб з України

(Нижче україномовна версія)

1. Organizator

1.1. Organizatorem Konkursu na stypendium artystyczne dla osób z Ukrainy

(„Konkurs”) jest Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, adres: ul. Jasna 10/3, 00-013

Warszawa, KRS 0000242083 („Organizator”).

2. Przedmiot i zasady Konkursu

2.1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie dwóch projektów stypendialnych

charakteryzujących się wysokim poziomem artystycznym i społecznym, mające na celu

wsparcie środowiska artystycznego obywatelek i obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem

zbrojnym.

2.2. Najlepsza praca zostanie wyłoniona w trakcie obrad jury konkursowego, w którego skład

wejdą pracowniczki i pracownicy zespołu Świetlicy Krytyki Politycznej w Warszawie.

2.3. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych posiadających

obywatelstwo ukraińskie, bez względu na datę wjazdu na teren Polski.

3. Uczestnictwo w konkursie

3.1. W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa konieczne jest dostarczenie konceptu działań

artystyczno-społecznych opisanych zgodnie z formularzem, który stanowi załącznik nr 1 do

niniejszego Regulaminu. Formularz zgłoszeniowy musi być kompletny i wypełniony w języku

polskim lub angielskim, co stanowi warunek uczestnictwa w konkursie.

3.2. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać w terminie do 31.08.2022 r. przez formularz

zgłoszeniowy pod adresem: https://forms.gle/QCHKttyRkurRfUc4A.

4. Zasady oceny prac i sposób rozstrzygnięcia konkursu

4.1. O sposobie rozstrzygnięcia konkursu zdecyduje jury w składzie 5 osób, specjalistek i

specjalistów w zakresie prowadzenia projektów społeczno-artystycznych.

4.2. Prace zostaną poddane ocenie przez jury wedle kryteriów wartości artystycznej i

społecznej.

4.3. Autorki/autorzy najlepszych dwóch konceptów otrzymają stypendium artystyczne w

wysokości 12.000,00 PLN na czas od dnia podpisania umowy stypendialnej do dnia

https://forms.gle/QCHKttyRkurRfUc4A


31.12.2022 r. pod warunkiem zawarcia umowy stypendialnej, w tym umowy udzielającej

Organizatorowi bezterminowej licencji do efektów pracy wykonanej w ramach stypendium.

4.4. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 30.09.2022 r. za pośrednictwem strony

internetowej Organizatora pod adresem https://warszawa.krytykapolityczna.pl. Dodatkowo

osoby, które zostaną wybrane przez jury, będą mogły uzyskać wsparcie infrastrukturalne i

kuratorskie dla swojej pracy artystycznej - w ramach możliwości zespołu Świetlicy Krytyki

Politycznej w Warszawie.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Warszawa, dnia 08.08.2022 r.

w imieniu Organizatora

Mikołaj Syska, Członek Zarządu

Sławomir Sierakowski, Członek Zarządu

Регламент Конкурсу на мистецьку стипендію для осіб з України

1. Організатор

1.1. Організатором Конкурсу на мистецьку стипендію для осіб з України

(Надалі - «Конкурс») є Товариство ім. Станіслава Бжозовського, адреса: ul. Jasna

10/3, 00-013 Warszawa  (вул. Ясна 10/3, 00-013 Варшава), KRS 0000242083 (надалі -

«Організатор»).

2. Предмет та правила Конкурсу

2.1. Предметом Конкурсу є відбір двох стипендіальних проєктів, що

характеризуються високим мистецькім та соціальним рівнями, що спрямовані на

підтримку мистецького середовища громадян України, які постраждали від

збройного конфлікту.

2.2. Найкращі роботи будуть визначені в ході засідання журі конкурсу, до складу

якого входитимуть працівники команди Центру «Політичної критики» у Варшаві.

2.3. У конкурсі можуть брати участь усі бажаючі особи, які мають громадянство

України, незалежно від дати прибуття на територію Польщі.

https://warszawa.krytykapolityczna.pl


3. Участь у конкурсі

3.1. Для того, щоб подати заявку на участь, необхідно надати концепцію

мистецько-соціальної діяльності, описану відповідно до форми, що є у додатку

№1 до даного Регламенту. Заявка повинна бути повністю заповненою польською

або англійською мовами, що є умовою участі у конкурсі.

3.2. Заявку необхідно надіслати до 31.08.2022 р. через форму заявки, що доступна

за посиланням https://forms.gle/QCHKttyRkurRfUc4A.

4. Правила оцінювання робіт та порядок проведення конкурсу

4.1. Про спосіб проведення конкурсу рішення приймає журі у складі 5-ти осіб -

експерток та експертів у сфері реалізації соціально-мистецьких проєктів.

4.2. Роботи оцінюватимуться журі згідно з критеріями їх художньої та соціальної

цінності.

4.3. Авторки/автори двох найкращих концепцій отримують мистецьку стипендію

розміром у 12.000,00 злотих на період від дати підписання стипендіального

договору до 31.12.2022 r. за умови укладення стипендіального договору, зокрема,

договору, що надає Організатору безстрокову ліцензію на результати роботи,

реалізованої у рамках стипендії.

4.4. Результати будуть оголошені не пізніше 30.09.2022 р.  на сайті Організатора за

адресою https://warszawa.krytykapolityczna.pl. Крім цього особи, відібрані журі,

зможуть отримати інфраструктурну та кураторську підтримку для своєї

мистецької роботи - у рамках можливостей, які пропонує команда Центру

«Політичної критики» у Варшаві.

5. Прикінцеві положення

5.1. Даний регламент набирає чинності від дня його підписання.

Варшава, 08.08.2022 р.

від імені Організатора

Mikołaj Syska (Міколай Сиска), член правління

Sławomir Sierakowski (Славомір Сєраковські), член правління

https://forms.gle/QCHKttyRkurRfUc4A
https://warszawa.krytykapolityczna.pl

