Regulamin
12. TRIENNALE MAŁYCH FORM MALARSKICH Toruń 2022
Triennale Małych Form Malarskich jest imprezą prezentującą poszukiwania i osiągnięcia w dziedzinie kameralnej
twórczości malarskiej we wszystkich współczesnych kierunkach twórczych. TMFM ma charakter
ogólnopolskiego konkursu, adresowanego do profesjonalnych twórców oraz absolwentów i studentów
wyższych uczelni artystycznych.
ORGANIZATORZY:
Organizatorem 12.TMFM jest Galeria Sztuki WOZOWNIA , ul. Rabiańska 20, 87-100 Toruń
WARUNKI UCZESTNICTWA:


TMFM jest imprezą ogólnopolską o charakterze konkursowym, adresowaną do profesjonalnych artystów
plastyków (legitymujących się dyplomem ukończenia wyższej uczelni artystycznej, członkowie ZPAP),
absolwentów oraz studentów wyższych uczelni artystycznych .

Przedmiotem konkursu są prace malarskie wykonane w dowolnej stylistyce i technice malarskiej
o maks. powierzchni 600 cm2 .

Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 prace powstałe w ostatnich trzech latach.

Prace powinny być technicznie przygotowane do ekspozycji.

Każdą pracę należy podpisać na odwrocie korzystając z druków wyciętych z karty zgłoszenia.
Druki do pobrania na witrynie internetowej: www.wozownia.pl – druki mogą być powielane.

Wraz z pracami należy przesłać czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz kopię poświadczenia wpłaty.
UWAGA: karta zgłoszenia musi być wypełniona i podpisana przez autora prac. Podpisanie karty jest
równoznaczne z przyjęciem warunków uczestnictwa.

Opłatę uczestnictwa w konkursie w wysokości 60 PLN należy wpłacać w terminie: 15.04-31.05.2022
(wcześniejsze lub póżniejsze wpłaty będą zwracane na konto wpłacającego),
na konto: GALERIA SZTUKI WOZOWNIA, 87-100 TORUŃ, UL. RABIAŃSKA 20, nr 97 1160 2202 0000 0000
6090 0993 , wpisując w tytule przelewu: opłata uczestnictwa w konkursie 12. TMFM oraz imię i nazwisko
uczestnika.
(UWAGA! Wpłaty pozbawione odpowiedniego tytułu bedą zwracane na konto wpłacającego.)
Wpłaty będą przeznaczone na cele organizacyjne 12 TMFM i są bezzwrotne.

Autorzy przesyłają dobrze zabezpieczone prace na koszt własny.

Organizatorzy nie ubezpieczają prac, ani nie biorą odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie przesyłki
zwrotnej, powstałe podczas transportu.

Zwrot prac odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej na koszt Galerii (UWAGA! W przypadku nieodebrania
przesyłki, lub gdy przesyłka wróci do nadawcy z innych powodów leżących po stronie adresata, ponowna
wysyłka odbywa się na koszt adresata)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyeliminowania prac obrażających moralność, uczucia religijne
i narodowe.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania i publikowania nadesłanych prac w środkach
masowego przekazu w celach promocyjnych bez uiszczania autorom honorariów.
TERMINY / ADRESY








Prace na konkurs należy nadsyłać w terminie 15.04-31.05.2022 na adres: Galeria Sztuki WOZOWNIA, ul.
Rabiańska 20, 87-100 Toruń, z dopiskiem 12. TMFM (prace wysyłane przed/po wskazanym terminie nie będą
brały udziału w konkursie, decyduje data stempla pocztowego).
Organizatorzy powołają czteroosobowe jury, które dokona kwalifikacji prac na wystawę (oceniane są
pojedyncze prace a nie zestawy) oraz przyzna nagrody. Obrady jury odbędą się w ciągu czterech tygodni od
końcowego terminu przyjmowania prac, termin zostanie ogłoszony na witrynie internetowej Galerii Wozownia
Wyniki obrad jury zostaną podane do publicznej wiadomości na witrynie internetowej Galerii Wozownia, w
następnym dniu roboczym po posiedeniu jury.
Otwarcie wystawy połączone z uroczystym wręczeniem nagród laureatom nastąpi 15. 07. 2022 w Galerii Sztuki
Wozownia w Toruniu.
Podczas trwania wystawy przeprowadzony zostanie Plebiscyt Publiczności na najlepsza pracę, wyniki
głosowania zostaną podane do publiczne wiadomości na witrynie internetowej Galerii Wozownia, w przeciągu 3
dni roboczych od zakończenia wystawy. Laureat Nagrody Publiczności otrzyma prawo zaprezentowania swoich
prac w wystawie 13.TMFM ,bez udziału w kwalifikacji konkursowej.
Prace zostaną odesłane do autorów w przeciągu 5 tygodni od zakończenia wystawy; prace będą odsyłane
sukcesywnie ,według przypadkowej kolejności.

Niespełnienie, którego kolwiek z warunków uczestnictwa, wymienionych w regulaminie
12. TMFM jest równoznaczne z nieprzyjęciem zgłoszenia do konkursu.
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NAGRODY

Organizatorzy ustanawiają następujące nagrody:
I
II
III

NAGRODA
NAGRODA
NAGRODA

5 000 zł
4 000 zł
3 000 zł

NAGRODA SPECJALNA Rektora UMK i Galerii Sztuki Wozownia dla najlepszej pracy studenckiej 12.TMFM
(nagroda rzeczowa fundowana przez Rektora UMK oraz nagroda Galerii Sztuki Wozownia - organizacja wystawy
indywidualnej)


Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają jeden bezpłatny egzemplarz katalogu.

Pytania dotyczące 12. TMFM można kierować na adres: e-mail: wystawy@wozownia.pl; tel. (56) 62263392
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