
Regulamin akcji „Artyści poszukiwani!”
prowadzonej w ramach działalności

Centrum Medycznego Kobieta i Matka w Warszawie

§1 Założenia konkursu

1. Celem akcji konkursowej “Artyści poszukiwani” w 2022/2023 roku jest promowanie
artystów amatorów - kobiet i mężczyzn - tworzących płaskorzeźby.

1.1. Prace wybranych artystów zostaną bezpłatnie zaprezentowane w przestrzeniach
wystawowych w CENTRUM MEDYCZNYM Kobieta i Matka, które mieści się w
Warszawie, przy Alei Wilanowskiej 9, lok. U1.

1.2. Prace, które zostaną zaprezentowane w przestrzeniach wystawowych, będą
mogły być sprzedawane przez artystów pacjentom kliniki lub innym zainteresowanym
osobom. Rachunki będą wystawiane przez artystów, a środki finansowe
przekazywane przez kupującego bezpośrednio na konto bankowe artystów.

2. Celem akcji “Artyści poszukiwani!” w kolejnych latach będzie promowanie twórczości w
innych dziedzinach sztuki (fotografia, rzeźba, inne).

§2 Zgłoszenia do konkursu

1. Zgłoszenia przyjmowane są od momentu ogłoszenia naboru w dniu 10.04.2022 r. poprzez
wiadomości email wysłane na adres: marketing@kobietaimatka.pl. Wiadomość powinna
zawierać:

● tytuł: “Artyści poszukiwani 2022!”
● treść wiadomości: imię, nazwisko, numer telefonu oraz zdjęcia 3-10 prac, które

artysta będzie mógł udostępnić na czas wystawy.

2. Zgłoszenie należy wysłać do 30 kwietnia 2022 r.

3. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
przez Centrum Medyczne Kobieta i Matka na potrzeby wyboru i kontaktu ze zgłaszającą się
artystką.

4. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacja regulaminu.

5. Ogłoszenie wyników konkursu będzie 06.05.2022 r. za pośrednictwem mediów
społecznościowych (Facebook, Instagram).

§3 Rozstrzygnięcie konkursu

1. Wybór artystów, których prace zostaną wystawione w klinice, zostanie dokonany na
podstawie przesłanych zgłoszeń.
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2. Zostanie wybranych 12 artystów, a każdy z nich będzie mógł zaprezentować co najmniej
trzy swoje prace.

2.1. Każdy z artystów powinien dysponować co najmniej trzema pracami do
zaprezentowania.

3. Do naboru mogą startować wszyscy pełnoletni artyści, określający się jako amatorzy,
którzy pragną wystawić swoje prace w klinice.

§4 Wystawa

1. Wybrane prace będą wystawiane przez 4 tygodnie w CENTRUM MEDYCZNYM Kobieta i
Matka, przy Al. Wilanowskiej 9 lok. U1 w Warszawie.

1.1. W trakcie jednej wystawy, która będzie trwała 4 tygodnie, zostaną wystawione
prace 1 artysty.

1.2. Prace, które mają być zaprezentowane, powinny zostać dostarczone minimum
na 7 dni przed zaplanowanym początkiem wystawy. Do prac powinny być załączone:
krótka biografia artysty i opis jego twórczości. Biografię i opis należy także przesłać w
pliku tekstowym na wskazany adres e-mail kliniki, który zostanie udostępniony po
rozstrzygnięciu konkursu.

1.3. W ciągu 7 dni od zakończenia wystawy prace powinny zostać odebrane z kliniki.

2. Wystawienie prac łączy się z możliwością ich sprzedaży przez artystę zainteresowanym
pacjentom, którzy odwiedzają klinikę, lub innym zainteresowanym osobom. Wszelkie
formalności prawno-podatkowe związane ze sprzedażą obrazów bądź innej formy sztuki
leżą po stronie wystawiającego się artysty.

3. Klinika zobowiązuje się do starannego zadbania o powierzone jej prace, ich
zabezpieczenia, poszanowania i promowania wystawiającego się artysty.

4. Klinika nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe jak zalanie, pożar bądź
włamanie z kradzieżą w wyniku czego prace artysty mogłyby zostać utracone, zarazem
zobowiązując się do dołożenia wszelkich starań w zabezpieczeniu powierzonego jej mienia.


