
 

Regulamin 

Portfolio Plastyki Amatorskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim 

 

 

§ 1 

Portfolio Plastyki Amatorskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim jest – 

nazywanym dalej Portfolio Plastyki Amatorskiej – projektem realizowanym przez 

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu 

 

§ 2 

W ramach projektu Portfolio Plastyki Amatorskiej będą gromadzone, opracowane i 

publikowane na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w 

Toruniu, a w przyszłości także w infokiosku (kiosku elektronicznym) umieszczonym 

w Galerii Spotkań w Ośrodku oraz w wydawnictwach Ośrodka,  informacje o 

twórczości plastyków amatorów mieszkających i tworzących na obszarze 

województwa kujawsko-pomorskiego.  

 

§ 3 

Na potrzeby projektu Portfolio Plastyki Amatorskiej przyjmuje się, że plastycy 

amatorzy to osoby dorosłe, uprawiające twórczość artystyczną w dziedzinie plastyki, 

nie będące absolwentami uczelni i szkół artystycznych (liceów, techników, akademii, 

wydziałów uniwersyteckich) o profilu plastycznym lub pokrewnym, prezentujące 

swoje dokonania artystyczne na wystawach indywidualnych i zbiorowych, same 

siebie uznające za plastyków amatorów, nie będące członkami Stowarzyszenia 

Twórców Ludowych oraz stowarzyszeń i związków zrzeszających plastyków 

profesjonalistów.  

 

§ 4 

W ramach projektu Portfolio Plastyki Amatorskiej zostaną opracowane biogramy –

prezentacje poszczególnych twórców amatorów na podstawie ankiet wypełnionych 

przez nich ankiet oraz dołączonych materiałów. 

 

§ 5 

Materiały, o których mowa wyżej to w szczególności: nota biograficzna (imię, 

nazwisko, data urodzenia, określenie dziedziny uprawianej twórczości, 

wykształcenie, wykonywany zawód, biografia artystyczna – początki uprawiania 

sztuki, dokonania, wystawy indywidualne i zbiorowe, nagrody w konkursach, 

przynależność do grup artystycznych, opis prac, wypowiedź artysty o własnej 

twórczości, wykaz recenzji i innych publikacji o przedstawianej twórczości), 

wybrane teksty publikowane w prasie i katalogach, zdjęcie artysty, wybrane 

reprodukcje obrazów, fotografie rzeźb (nie mniej niż pięć, nie więcej niż dziesięć, w 

rozmiarze nie przekraczającym 5 Mpix.), informacja o możliwości kontaktu 

(zależnie od uznania artysty: adres, telefon, e-mail, adresy internetowe, linki bądź za 

pośrednictwem Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu). 

 

§ 6 

O zamieszczeniu informacji, reprodukcji i zdjęć w Portfolio Plastyki Amatorskiej 

każdorazowo decyduje Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, który 
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także opracowuje i redaguje nadesłane informacje; na prośbę autora zredagowane 

materiały mogą być przez niego autoryzowane.  

 

§ 7 

Materiały – zdjęcia, opisy, ewentualne nagrania dźwiękowe i filmowe – będące 

własnością artysty i do których posiada prawa autorskie będą zamieszczane w 

Portfolio Plastyki Amatorskiej oraz w wydawnictwach Ośrodka nieodpłatnie; 

autorzy nie otrzymują honorariów. 

 

§ 8 

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu ma prawo materiały 

zamieszczane w Portfolio Plastyki Amatorskiej prezentować nieodpłatnie w mediach 

w celu promocji projektu oraz amatorskiej twórczości artystycznej.  

 

§ 9 

Umieszczenie biogramu artysty oraz  informacji o jego dorobku twórczym następuje 

za pisemną zgodą autora, którą jest podpisanie oświadczenia o przyjęciu 

postanowień niniejszego regulaminu oraz o posiadaniu praw autorskich do 

nadesłanych materiałów. 

 

§ 10 

Informacje zamieszczane w Portfolio Plastyki Amatorskiej będą aktualizowane i 

uzupełniane przy udziale prezentowanych twórców. Aktualizacja materiałów 

dokonywana będzie raz w roku. 

 

§ 11 

W sprawach spornych ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu  

dokonuje Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu. 


