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OPEN CALL DO WYSTAWY „WSZYSCY LUDZIE RODZĄ SIĘ WOLNI I RÓWNI…” 

 

REGULAMIN NABORU 

 

§ 1  IDEA WYSTAWY 

 

Na całym świecie 10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Tego dnia, trzy 

lata po zakończeniu II wojny światowej podpisano Powszechną Deklarację Praw Człowieka, w której 

zapisano, że „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”. 

Po ponad 70 latach w Polsce ta Deklaracja staje się szczególnie aktualna. Z tego względu wraz z 

Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku zapraszamy osoby studiujące do zgłaszania swoich prac, które 

poruszają kwestie równości, poszanowania różnorodności i godności wszystkich ludzi.  

§ 2  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Wystawa odbędzie się w dniach 10–31 grudnia 2021 w Europejskim Centrum Solidarności. Ter-

min zgłoszenia na open-call do wystawy upływa 3 grudnia 2021 o godz. 23.59. 

2. Wernisaż wystawy odbędzie się 11 grudnia 2021 o godz. 14.30 w ogrodzie zimowym Europej-

skiego Centrum Solidarności.  

3. Organizatorem jest Europejskie Centrum Solidarności, plac Solidarności 1, Gdańsk oraz Akade-

mia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Targ Węglowy 6, Gdańsk.   

4. Powołuje się komisję naboru do wystawy. Zadaniem komisji jest ocena nadesłanych ilustracji 

i grafik oraz wyłonienie 10–12 prac, które pojawią się na wystawie.  

§ 3 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I KRYTERIA OCENY NADESŁANYCH PRAC 

 

1. Otwarty nabór prac jest adresowany do studentek i studentów uczelni artystycznych. 

2. W celu zgłoszenia swojej pracy należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: 

https://forms.gle/69x4exvkHtYZ79sS6 do dnia 3 grudnia 2021 roku, do godz. 23.59. Zgłosze-

nia po terminie nie będą przyjmowane.  

3. W formularzu zgłoszeniowym należy załączyć swoją pracę w formacie pdf/jpg/png.  

4. Każda osoba może zgłosić jedną pracę graficzną lub ilustrację w technice dowolnej. Nie przyj-

mujemy zdjęć ani prac malarskich. 

5. Format wydrukowanej pracy nie może przekroczyć 1,5 m × 1 m.  

6. Informacje o wynikach naboru zostaną przesłane drogą mailową najpóźniej do dnia 7 grudnia 

2021 roku. 

7. Przy wyborze prac komisja będzie brała pod uwagę spójność z tematem, aktualność, pomysło-

wość oraz czytelność przekazu.  

8. Osoby, których prace zostaną wybrane, zobowiązują się do dostarczenia prac do dnia 9 grudnia 

2021 roku, do godz. 12.00 do Europejskiego Centrum Solidarności.  

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 
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