
Konkurs „Czas na net art” 

 

REGULAMIN 

 

W czasach, gdy instytucje kultury oraz artyści zastanawiają się jak przenieść swoją działalność do 

sieci, warto wspomnieć o sztuce, która była tworzona specjalnie z myślą o Internecie, zwanej net 

artem, net.artem, web artem, sztuką sieci czy sztuką Internetu. Być może to całkiem dobry pomysł 

na artystyczną działalność w dobie pandemii. 

 

Wedle definicji doktor Ewy Wójtowicz net art to: „Niematerialna, interaktywna sztuka, której 

podstawowym medium i kontekstem jest Internet.”1 

 

(fragmenty artykułu Doroty Suwalskiej opublikowanego w Wiadomościach Nadarzyńskich nr 01 

Styczeń 2021 oraz 02 Luty 2021, dostępnego również na blogu Galerii 51m2: 

http://galeria51m2.blogspot.com/. Zachęcamy do zapoznania się z nim w ramach inspiracji.) 

 

I. Cele Konkursu: 

- poszukiwanie form artystycznej ekspresji możliwych do zrealizowania w warunkach izolacji 

społecznej wywołanej pandemią, 

- zachęta do twórczego spędzania czasu w Internecie, 

- stworzenie płaszczyzny do ujawnienia się net artystycznych talentów, 

- zwrócenie uwagi na zjawisko net artu. 

 

II. Zasady ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Nadarzyński Ośrodek Kultury. 

2. Do udziału w Konkursie zapraszamy wszystkich chętnych, bez względu na wiek. W przypadku 

uczestnika małoletniego obowiązuje podpisanie przez opiekuna prawnego zgody na udział w 

Konkursie. 

3. Warunkiem uczestnictwa jest udzielenie Organizatorowi dostępu do autorskiego dzieła z zakresu 

szeroko rozumianego net artu. Może to być Ascii art, artystyczna strona internetowa lub mem, e-

mail art, hipertekstowy utwór literacki, internetowa instalacja, performance lub inne działanie w 

sieci itp. 

4. Prace przyjmujemy do 9 kwietnia, do godz.14.00. Linki, adresy stron, blogów, fanpageów etc. 

należy nadsyłać na adres: konkursy@nok.pl. W przypadku ASCII artów możliwe jest przesłanie 

pracy w formie pliku tekstowego (dox, doc, odt) i dodatkowo (obowiązkowo) w formacie PDF. 

5. Uczestników obowiązuje wypełnienie stosownych dokumentów - karty zgłoszenia i zgody na 

przetwarzanie danych osobowych RODO), będących Załącznikiem nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

6. Podpisane dokumenty w formie skanów lub zdjęć należy przesłać mailem na wskazany powyżej 

adres. 

7. Prace oceni jury powołane przez Organizatora. 

8. Decyzje jury są nieodwołalne. 

9. Rozstrzygnięcie nastąpi do 19 kwietnia 2021 r., do 15.00. 

10. Udział w Konkursie oznacza akceptację regulaminu i zgodę na publikowanie/udostępnianie prac 

w mediach Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury. 

11. W Konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe (pula nagród wynosi 1000 zł.), których odbiór 

będzie możliwy tylko po uprzednim potwierdzeniu tego faktu na piśmie przez uczestnika lub, w 

przypadku osób małoletnich – opiekuna prawnego. 

12. Udział w Konkursie - zgłoszenie i dostarczenie pracy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu 

Konkursu. 

 
1E. Wójtowicz, „Net art”, s. 11-12 
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13. Prace zgłaszane do Konkursu muszą być stworzone samodzielnie przez Uczestnika, oraz wolne 

od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych. Organizator 

zwolniony jest  z wszelkich roszczeń osób trzecich. 

14. Klauzula informacyjna zamieszczona na stronie internetowej www.nok.pl. 

15. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela Dorota Suwalska, e-mail: konkursy@nok.pl 

 
 

http://www.nok.pl/
mailto:konkursy@nok.pl

