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Regulamin

1. Triennale Malarstwa ANIMALIS ogólnopolski konkurs na obraz o tematyce zwierzęcej jest konkursem dla profesjonalnych 

artystów plastyków zamieszkałych w kraju oraz za granicą. 

2. W konkursie mogą brać udział artyści profesjonalni oraz tegoroczni (2022/23) dyplomanci Akademii Sztuk Pięknych. 

3. Do udziału w konkursie przyjmowane będą prace dwuwymiarowe, wykonane w latach 2020-2023 w dowolnej technice 

i konwencji malarskiej, nie dające się powielić jako oryginały, uprzednio nie nagradzane i będące własnością autora. 

Maksymalny wymiar dłuższego boku pracy to 130 cm. Przyjmowane będą wyłącznie prace jednoczłonowe, przygotowane 

do bezpośredniej ekspozycji (nie wymagające montażu).

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niedopuszczenia do konkursu prac uniemożliwiających ich ekspozycję z przyczyn 

technicznych. 

5. Weryfikacja konkursowa składać się będzie z następujących etapów:

I etap – przyjmowanie zgłoszeń i ich weryfikacja, kwalifikacja obrazów do II etapu na podstawie reprodukcji.

II etap – przyjmowanie oryginałów wytypowanych obrazów, kwalifikacja obrazów na wystawę pokonkursową. 

III etap – przyznanie nagród, ogłoszenie wyników na wernisażu wystawy pokonkursowej.

6. W Jury zasiądą zaproszeni przez organizatorów artyści oraz krytycy. Skład jury zostanie zamieszczony na stronie internetowej 

Miejskiej Galerii Sztuki MM w Chorzowie na podstronie konkursu.

7. Kwalifikacja prac do II etapu konkursu, której dokona jury powołane przez organizatorów, odbędzie się na podstawie 

reprodukcji zapisanych w formie cyfrowej. Kwalifikacja obrazów do wystawy pokonkursowej odbędzie się na podstawie 

nadesłanych oryginałów obrazów.

8. Każdy z artystów może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace.  

9. Propozycje należy przesyłać w postaci reprodukcji mailowo lub pocztą tradycyjną: na CD, DVD lub pendrive (min. 300 dpi przy 

dłuższym wymiarze min. 10 cm) wraz z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia oraz dowodem wniesienia opłaty konkursowej 

w terminie do 10 lutego 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania maila) na adres: galeriamm@chck.pl 

lub Chorzowskie Centrum Kultury, Miejska Galeria Sztuki MM, ul. Sienkiewicza 3, 41-500 Chorzów, z dopiskiem „ANIMALIS”. 

10. Istnieje możliwość dołączenia do zgłoszenia dodatkowej dokumentacji. 

11. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty w wysokości 90 zł na konto ChCK, tytułem: „opłata konkursowa 

ANIMALIS” (w przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę kwota ta nie podlega zwrotowi).

 Nr konta: 61 1050 1243 1000 0023 2377 3735

12. Dokumentacja fotograficzna pozostanie w archiwum artystów Miejskiej Galerii Sztuki MM w Chorzowie.

13. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. Autorzy prac zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostaną poinformowani 

drogą elektroniczną lub listownie do dnia 14 marca 2023 r. Lista obrazów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zastanie 

zamieszczona na stronie galerii na podstronie konkursu po obradach jury.

14. Prace do II etapu konkursu należy dostarczyć do Miejskiej Galerii Sztuki MM do 21 marca 2023 roku. 

15. Koszty dostarczania i odsyłania prac oraz ich ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu ponoszą autorzy. 

16. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu. 

17. W przypadku odsyłania prac organizatorzy zapewniają profesjonalne opakowanie obrazów. 



18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania nadesłanych prac w mediach oraz wykorzystywania ich do wszelkich 

materiałów związanych z konkursem i wystawą - biuletynów, katalogów, reklam, filmów w celach promocyjnych imprezy, bez 

uiszczania honorarium autorskiego. 

19. Przewiduje się druk katalogu do wystawy pokonkursowej. Każdy uczestnik wystawy otrzyma jeden bezpłatny egzemplarz. 

20. Miejska Galeria Sztuki MM w Chorzowie planuje ekspozycję wystawy pokonkursowej w innych galeriach w Polsce.

21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania pracami zakwalifikowanymi na wystawę pokonkursową do 30 

marca 2024 r. Po tym terminie można będzie odbierać je osobiście lub zostaną odesłane na adres podany w karcie zgłoszenia na 

koszt autora. O ewentualnym wcześniejszym terminie odbioru autorzy zostaną powiadomieni.

22. Prace biorące udział w wystawie należy odebrać do 30 czerwca 2024 r. W przeciwnym wypadku przechodzą one na własność 

organizatora. 

23. Otwarcie wystawy pokonkursowej VI Triennale Malarstwa ANIMALIS w Miejskiej Galerii Sztuki MM w Chorzowie

i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 5 czerwca 2023  r. 

24. Przewidywane nagrody: 

Grand Prix -10 000 zł 

II Nagroda - 5 000 zł

III Nagroda - 2 500 zł 

25. Od nagród zostanie potrącony podatek dochodowy.

26. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego rozdziału nagród.

27. Istnieje możliwość fundowania dodatkowych nagród i wyróżnień przez sponsorów i sympatyków konkursu.

28. ORGANIZATORZY: 

Miejska Galeria Sztuki MM

Chorzowskie Centrum Kultury

ul. Sienkiewicza 3, 41-500 Chorzów

tel. /fax +48 32 349 78 75, 

e-mail: galeriamm@chck.pl

www.galeriamm.eu

Kurator konkursu: Aleksandra Rej

29. Karty zgłoszenia oraz regulamin do pobrania na stronie internetowej Miejskiej Galerii Sztuki MM w Chorzowie: 

www.galeriamm.eu

ważne terminy:

do 10 lutego 2023 r. - przyjmowanie zgłoszeń

do 14 marca 2023 r. - ogłoszenie wyników I etapu

do 21 marca 2023 r. - przyjmowanie oryginałów obrazów do II etapu

5 czerwca 2023 r. - otwarcie wystawy pokonkursowej, ogłoszenie wyników

Miejska Galeria Sztuki MM

ul. Sienkiewicza 3, 41-500 Chorzów, tel. +48 32 349 78 75, e-mail: galeriamm@chck.pl, www.galeriamm.eu


