
 

 

 

 

Regulamin Pierwszego Międzynarodowego Konkursu  

RZEŹBY STYRO 

 

 

Informacje ogólne  

 

Godło Konkursu 

 

 
Organizatorami i partnerami konkursu są: 

Fundacja Archikultura, 

Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, 

Urząd Miasta Iwano Frankiwska (Ukraina), 

Urząd Miasta Koszalina, 

Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano Frankiwsku, 

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano Frankiwsku, 

PINOPLAST PP m. Kalusz, 

JEWROD WEST TREJD sp. z o.o. 

 

Patronat honorowy: 

1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – prof. dr hab. Piotr Gliński,  

2. Mer Miasta Iwano Frankiwska – Rusłan Marcinkiv, 

3. Prezydent Miasta Koszalina – Piotr Jedliński, 

4. Rektor Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwa-

no Frankiwsku – profesor Igor Cependa, 

5. Rektor Politechniki Koszalińskiej – prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal, 

6. Dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano Frankiwsku – 

Maria Osidacz. 

 

 

 



 

 

 

Patronat medialny:  

Opieka medialna zostanie zapewniona przez Władze Miasta Iwano Frankiwska oraz Dyrektor 

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano Frankiwsku. 

 

Sekretarze Konkursu: 

 prof. dr hab. inż. Bohdan Tymkiv, 

 docent Wasylij Korpaniuk, 

 dr Justyna Matysiak. 

 

Uczestnicy konkursu: 

Każda osoba pełnoletnia o zaawansowanych umiejętnościach rzeźbiarskich z wyłączeniem 

jurorów i członków ich najbliższych rodzin.   

 

 

§1 

Organizator 

Głównymi organizatorami międzynarodowego konkursu na realizację rzeźbiarską wykonaną 

ze styropianu jest Fundacja Archikultura z siedzibą w Koszalinie przy ul. Andrzeja Struga 4, 

75-704 Koszalin oraz Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej z siedzibą w Koszalinie 

przy ul. Racławickiej 15-17, 75-620 Koszalin, tel. (94) 34 78 333, fax (94) 34 78 215, posiadającym 

osobowość prawną, zwanym w dalszym ciągu „Instytut Wzornictwa". 

 

§2 

Partnerzy 

1. Urząd Miasta Iwano Frankiwska (Ukraina), 

2. Urząd Miasta Koszalina, 

3. Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano Frankiwsku, 

4. Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano Frankiwsku, 

5. PINOPLAST PP m. Kalusz, 

6. JEWROD WEST TREJD sp. z o.o. 

 

§3 

Charakter i cel konkursu 

Konkurs ma charakter międzynarodowy, otwarty i skierowany jest do wszystkich pełnolet-

nich artystów rzeźbiarzy. Celem tegorocznej edycji Konkursu jest integracja narodów Polski 

i Ukrainy poprzez poznawanie we wspólnym działaniu i akceptację kultury materialnej obu 

narodów oraz wymiana doświadczeń w zakresie niekonwencjonalnych technologii rzeźbiar-

skich ze szczególnym uwzględnieniem utrwalania tworzywa spienionego takiego jak styro-

pian oraz odlewania z form styropianowych. Wartościami dodanymi Konkursu odbywającego 



 

 

się na przedwojennych terytoriach Rzeczypospolitej Polskiej będzie promocja kultury polskiej, 

której ślady są obecne lecz na co dzień nie kojarzone z dziedzictwem kulturowym Polski.  

 

§4 

Temat Konkursu 

Temat Konkursu brzmi: ANIMAL. Konkursowy obiekt zwierzęcia zrealizowanego przez arty-

stę może stanowić odzwierciedlenie wybranego stworzenia (psa, kota, niedźwiedzia, chrabąsz-

cza, ryby itp.), symbolu godła (np. państwowego lub herbu miasta, symbolu religijnego itp.), 

wyobrażenia mitologicznej postaci, itp. 

 

Przedmiot konkursu 

1. Konkurs na opracowanie wielkoformatowego projektu rzeźbiarskiego na zadany 

temat, dedykowanego do wykorzystania w przestrzeni miejskiej, uzyskanego po-

przez oryginalne połączenie wartości artystycznych z funkcją realizowaną w prze-

strzeni publicznej. Obiekt ma być oryginalny i charakterystyczny.   

2. Dopuszczalne jest zastosowanie wszelkich dostępnych technologii obróbki styro-

pianu. 

3. Dopuszczalne jest uzupełnienie projektu elementami wykonanymi z materiałów 

innych niż styropian, należy  jednak pamiętać, iż głównym materiałem ma być sty-

ropian.  

   

§5 

Przebieg Konkursu 

Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie Komisja Konkursowa dokona 

wyboru  dziesięciu (10) najlepszych projektów prac spośród wszystkich zgłoszeń. W drugim 

etapie finałowa dziesiątka uczestników zostanie zaproszona do udziału w Finale Konkursu 

w Iwano Frankiwsku, gdzie wybrane projekty zostaną zrealizowane w przestrzeni publicznej 

Miasta. Czas trwania realizacji to cztery dni – od 6 do 9 czerwca 2016. Prace zostaną ocenione 

przez trzy gremia: Profesjonalną Komisję Konkursową, Internautów oraz dzieci i młodzież 

Iwano Frankiwska. Zwieńczeniem Konkursu będą warsztaty technologiczne przeznaczone dla 

studentów Instytutu Sztuki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefany-

ka w Iwano Frankiwsku oraz wszystkich zainteresowanych.  

 

§6 

Forma pracy konkursowej 

Etap pierwszy: 

1. Prace konkursowe należy przesłać w formie elektronicznej (na adres  

konkurs.rzezby.styro@gmail.com) w formie plansz  prezentacyjnych o wymiarach 

50 x 70 cm (w pozycji horyzontalnej)  zapisane w popularnych formatach plików. 

2. Przesłania prac można dokonać drogą elektroniczną lub ewentualnie na nośniku 

cyfowym na adresy kontaktowe.  
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3. Na planszach prezentacyjnych należy zakomponować wizualizacje ukazujące pro-

jekt w sposób nie budzący wątpliwości w kwestiach proporcji, funkcji i formy.  

4. Dołączenie port folio będzie cennym uzupełnieniem przedstawionej dokumentacji.  

 

Etap drugi: 

1. Uczestnicy otrzymają blok styropianu o wymiarach 1x1x3 metry i podstawowe, 

ręczne narzędzia jego obróbki (typu szczotki, noże). W wyjątkowych sytuacjach 

będzie możliwe dodanie jeszcze jednego bloku styropianu.  

2. Dopuszczalne jest posiadanie własnych narzędzi.  

3. Efektem końcowym będzie rzeźba styropianowa zgodna z inspiracją zawartą 

w projekcie oraz tematem zadania.  

 

§7 

Kryteria oceny prac 

1. Oryginalność i innowacyjność proponowanego rozwiązania. 

2. Forma użytkowa zgodna z określonym w § 4 przedmiotem konkursu. 

3. Wartość merytoryczna i estetyczna projektu. 

4. Wykorzystanie preferowanych przez organizatorów technologii i materiałów. 

5. Jakość estetyczna przesłanej planszy prezentacyjnej. 

6. Możliwości realizacji projektu.  

 

§8 

Warunki udziału w konkursie i forma przekazania pracy 

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia, z wyłączeniem jurorów  

i członków ich najbliższych rodzin, która w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 

2016 dostarczy pracę konkursową zgodnie z podanymi wytycznymi. Dopuszczalne 

jest uczestnictwo grupy autorów, których dane należy podać w oświadczeniu 

wskazując jednoznacznie lidera grupy, któremu w przypadku wygranej zostanie 

przekazana nagroda.  

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

3. Uczestnictwo w konkursie następuje poprzez akceptację niniejszego regulaminu 

i dostarczenie pracy konkursowej do 15 maja 2016 przy czym dostarczenie pracy 

jest traktowane jako akceptacja wszystkich zawartych w regulaminie treści.  

4. Prace na konkurs powinny być przygotowane i dostarczone w następujący sposób: 

a. wizualizacja w wersji elektronicznej, w postaci planszy o wymiarach 50 x 70 cm 

w układzie poziomym ukazującej projekt w sposób nie budzący wątpliwości  

w kwestiach proporcji, funkcji i formy. 

b. pracę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: 

konkurs.rzezby.styro@gmail.com w temacie wiadomości należy wpisać treść 

„Festiwal Rzeźby Styro” oraz imię i nazwisko autora / lidera grupy autorów.  
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c. do pracy należy dołączyć własnoręcznie podpisane skany wypełnionych 

oświadczeń (zał. nr 1) oraz zachować oryginały do wglądu Organizatorów. 

5. Ocena prac w Etapie Pierwszym zostanie zrealizowana do 15 maja 2016, o której 

wynikach wszyscy zainteresowani zostaną poinformowani niezwłocznie.  

6. Prace dostarczone po terminie, w innej formie niż wskazana w niniejszym regula-

minie lub błędnie oznaczone, zostaną wyeliminowane. 

 

§9 

Terminy 

Ogłoszenie konkursu: 20 marca 2016.  

Kontakt w Polsce: dr Justyna Matysiak, Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, 

ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, e-mail: mjm2@tlen.pl, tel.: +48510133078 

 

Kontakt na Ukrainie: prof. dr hab. inż. Bohdan Tymkiv, Instytut Sztuki Przykarpackie-

go Narodowego Uniwersytetu, e-mail: tymkiv_bm@mail.ru   tel.: +380500500951 

 

Termin dostarczenia prac konkursowych do Pierwszego Etapu to 15 maja 2016.  

 

§10 

Nagrody 

1. Organizator przewiduje następujące podstawowe nagrody: 

 Grand Prix Konkursu – Nagroda Mera Iwano Frankiwska, 

 Nagroda Rektora Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla 

Stefanyka w Iwano Frankiwsku, 

 Nagroda Rektora Politechniki Koszalińskiej – dla studentów lub uczniów,  

 Nagroda Koszalińskiej Fabryki Styropianu ARBET, 

 Wyróżnienie Dyrektora Centrum Kultury Polskiej i Dialogi Europejskiego. 

 Wyróżnienie Internautów,  

 Wyróżnienie Dzieci i Młodzieży miasta Iwano Frankiwska. 

2. Jury ma prawo do podziału puli nagród zgodnie z decyzją o poziomie merytorycz-

nym zgłoszonych prac. 

3. Liczba nagród sponsorskich może się zwiększyć. 

 

Władze Miasta Iwano Frankiwska zobowiązują się do promowania pochodzenia utworów 

uzyskanych w wyniku Finału Konkursu.  

 

 

 

 

 



 

 

§11 

Jury 

 

Przewodniczący: 

prof. dr hab. Jacek Ojrzanowski – Dyrektor Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, 

Prezes Fundacji Archikultura. 

Członkowie: 

 prof. dr hab. inż. Bohdan Tymkiv – architekt, Instytut Sztuki Przykarpackiego Na-

rodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka  w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie.  

 dr hab. Zygmunt Wujek, profesor nadzwyczajny Politechniki Koszalińskiej, rzeź-

biarz, znawca sztuki, historyk, 

 docent Wasylij Korpaniuk – Instytut Sztuki Przykarpackiego Narodowego Uniwer-

sytetu, Sekretarz Ukraińskiej Związku Artystów Plastyków, 

 Vitalij Gorodecki – Instytut Sztuki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu, 

specjalista z zakresu rzeźby i kowalstwa artystycznego.  

 

§12 

Unieważnienie konkursu i zwrot prac 

Organizatorzy mogą unieważnić konkurs w przypadku zbyt niskiego poziomu nadesłanych 

prac. Prace dostarczone do organizatora nie podlegają zwrotowi. Organizatorzy nie ponoszą 

odpowiedzialności za uszkodzone w transporcie prace. 

 

§13 

Wybór prac i ogłoszenie wyników 

1. Wyboru prac w Etapie Pierwszym Konkursu dokona Jury w terminie do 25 maja 

2016. O przejściu do Etapu Finałowego laureaci zostaną poinformowani natych-

miast po podjęciu decyzji.  

2. Ogłoszenie wyników Finału Konkursu nastąpi 11 czerwca 2016 z wyjątkiem Wy-

różnień Internautów oraz Dzieci i Młodzieży, które zostaną ogłoszone w terminie 

późniejszym, po zakończeniu głosowania.  

3. Nagrody zostaną wręczone w dniu ogłoszenia wyników. 

 

§14 

Wystawa pokonkursowa 

Zwycięskie prace (zakwalifikowane do Etapu Finałowego) mają stać się częścią przestrzeni 

publicznej Miasta Iwano Frankiwska po ich uprzednim utrwaleniu i zabezpieczeniu przed 

działaniem przyrody.  

 

 

 



 

 

§15 

Prawa autorskie 

1. Zgłaszając pracę do konkursu autor / autorzy wyrażają zgodę na nieodpłatne pu-

blikowanie przez organizatorów i partnerów dostarczonych prac w zakresie: pu-

blikacji internetowych, publikacji na wystawie pokonkursowej  i  publikacji dru-

kowanych.  

2. Zdobywcy nagród w konkursie zobowiązani są niniejszym regulaminem do nie-

odpłatnego przekazania majątkowych praw autorskich do zgłoszonej w konkursie 

pracy na rzecz Miasta Iwano Frankiwska. 

 

§16 

Kontakt  

Kontakt w Polsce: dr Justyna Matysiak, Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, 

ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, e-mail: mjm2@tlen.pl, tel.: +48510133078 

 

Kontakt na Ukrainie: prof. dr hab. inż. Bohdan Tymkiv, Instytut Sztuki Przykarpackie-

go Narodowego Uniwersytetu, e-mail: tymkiv_bm@mail.ru   tel.: +380500500951 

 

§17 

Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia kon-

kursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Instytutu Wzornictwa 

Politechniki Koszalińskiej. 

2. Kwestie nie unormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące Konkursu roz-

strzygają Organizatorzy. 

3. Autorom prac, w tym również laureatom konkursu nie przysługuje jakiekolwiek 

wynagrodzenie  z tytułu uczestnictwa w konkursie poza ewentualnymi nagrodami 

przyznanymi na drodze postępowania konkursowego.   

  

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

 

Oświadczenie uczestnika konkursu Rzeźba STYRO 

 

 

1. Oświadczam/my, że jestem/śmy jedynym/mi i wyłącznym/mi autorem/ami nade-

słanej pracy konkursowej i wszystkich jej elementów, oraz że utwory te są wolne 

od wad prawnych, w szczególności nie naruszają praw innych osób. 

2. Wyrażam/my zgodę na przetwarzanie przez podmioty zaangażowane w organiza-

cję Konkursu moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych oso-

bowych w celu przeprowadzenia konkursu. Zostałam(-em) poinformowany o 

prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję /my wszystkie punkty i postanowienia 

regulaminu konkursu Rzeźba STYRO. 

 

Imię/ona i nazwisko/a .......................................................................................................................  

 

 ..............................................................................................................................................................  

 

Adres  ...................................................................................................................................................  

 

 

Telefon  ................................................................................................................................................  

 

e-mail ...................................................................................................................................................  

  

Czytelny podpis uczestnika / uczestników konkursu 


