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REGULAMIN I FESTIWALU LAND ART’U 
 
Organizator 
Organizatorem I Festiwalu Land Art’u jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa 
oddział poznański oraz Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego                          
w Szreniawie.  
 
Uczestnicy 
Do udziału zapraszamy profesjonalistów – artystów, florystów, architektów krajobrazu o uznanym 
dorobku oraz studentów architektury krajobrazu, uniwersytetu artystycznego z Polski i zagranicy. 
Dopuszcza się pracę indywidualną lub w zespołach 2 osobowych. 
 
Miejsce konkursu 
Prace będą wykonywane i eksponowane na terenie należącym do Muzeum Narodowego Rolnictwa i 
Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie.  

 
Termin imprezy 
Impreza odbywa się w dniach 13-15.09.2019 r. 
Od 13.09.2019 r. do 14.09.2019 r. – piątek, sobota - wykonanie prac do 14.09.2019 r. godz. 14.00.  
Ocena prac przez jury – sobota (14.09.2019 r.)  
 
Wystawa od 15.09.2019 r. do 15.10.2019 r. 
Od 15.09.2019 Wystawa będzie trwać do naturalnej destrukcji. 
 
KONKURS  
Temat ,,Carpe diem”  
W dzieło land art wpisane jest jego przemijalność. Każda chwila życia dzieła tak jak chwila ludzkiego 
życia jest ulotna, niepowtarzalna. Upływający czas i warunki atmosferyczne powodują postępowanie 
nieodwracalnych zmian, uleganie destrukcji, które można obserwować. 
 
Materiał 
Materiał i technika wykonania prac konkursowych dowolna. Należy wykorzystać wyłącznie materiał 
naturalny (np. materiał roślinny zielny, części drzew i krzewów, kamienie, piasek, żwir, itp.). W pracy 
powinny dominować materiały roślinne. Wyklucza się użycie roślin uprawianych w szklarni, 
egzotycznych oraz doniczkowych. 
Dopuszcza się zastosowanie niewielkiej ilości nienaturalnych środków technicznych.   
Materiał do wykonania pracy, niezbędne narzędzia oraz sprzęt uczestnicy zabezpieczają we własnym 
zakresie. 
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Realizacja prac/ przebieg konkursu 
 

 Wybór stanowiska 

W dniu rozpoczęcia imprezy uczestnicy wybierają stanowiska na wyznaczonym terenie.              
Jeżeli tym samym miejscem zainteresowanych będzie kilku uczestników – rozstrzyga 
losowanie. Położenie stanowisk zostanie naniesione na plan terenu – jest to wiążące.  
 

 Prace  

Prace konkursowe powinny interpretować temat, równocześnie wchodząc w relacje                         
z otoczeniem.  

Max wymiary prac: wysokość do 2,50 m, szerokość/długość 2,00 m x 2,00m. 

 Wykonanie prac konkursowych 

Prace będą wykonywane od piątku (13.09.2019 r.) godz. 10.00 do soboty (14.09.2019 r.)     
godz. 14.00 
Po zakończeniu pracy stanowiska konkursowe powinny być przygotowane do oceny - 
uporządkowane, zbędne materiały usunięte.   
Jeżeli uczestnik ma specjalne wymagania związane np. wcześniejszy  transportem materiału, 
budową konstrukcji należy zgłosić organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie do 
31.08.2019 r. 
 

 Inne ustalenia 

Podczas pracy nie należy niszczyć ukształtowania terenu, jego pokrycia (trawy, nawierzchni). 
Nie dopuszczalne jest uszkodzenie podczas prac rosnących na terenie roślin, a zwłaszcza 
drzew i krzewów.  

Prace nie mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkowników terenu, zwiedzających. Konstrukcje 
powinny być stabilne.  

Teren na czas trwania konkursu zostanie wydzielony. 

 Szkody 

Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody osób trzecich (np. zwiedzających). 

 
Ocena prac konkursowych 
Prace ocenia 5 osobowe jury składające się z przedstawicieli organizatora, muzeum, urzędu gminy 
Komorniki, profesjonalnych artystów plastyków. 
Przy ocenie brane będą pod uwagę takie elementy jak 

- wrażenie ogólne 
- artystyczna interpretacja tematu 
- dobór materiału 
- kreatywność 
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Nagrody 
Zostaną przyznane 3 nagrody finansowe oraz nagroda publiczności (wyróżnienie). 

 
Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego otwarcia wystawy w niedzielę o godzinie 12.00 
(15.09.2019 r.).  
 

Nagrody pieniężne dla zwycięzców  
Festiwalu Land Art. "Naturalia" 2019 

I miejsce 
5 000 PLN 

II miejsce  
3 000 PLN 

III miejsce  
2 000 PLN 

 
WYRÓŻNIENIE   

1 500 PLN 

Nagrody będą przelane na konto bankowe uczestnika (na podstawie podpisanego oświadczenia z 
podaniem danych oraz nr konta bankowego). 

Nagrody zostaną umniejszone o należny podatek w wysokości 10 %. 
 
Jak stanowi art. 30 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od wygranej 
pobierany jest od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych, a 
także nagród związanych ze sprzedażą premiową. Dotyczy to zarówno zysków uzyskanych w Polsce, 
jak i na terytorium innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 
W związku z powyższym, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa 
Oddział w Poznaniu - Podmiot przekazujący wygraną pobiera i odprowadza do urzędu skarbowego 
10% kwoty od wygranej. Wówczas obdarowany podatnik nie ma obowiązku ujmowania uzyskanego 
przychodu z tytułu wygranej w rocznym zeznaniu podatkowym. 
 
Wystawa  
Prace wykonane w trakcie konkursu będą prezentowane w miejscu wykonania do 15 października 
2019 r. po tym terminie zostaną usunięte, zniszczone). 
 
Autor/autorzy mogą sami je zdemontować po zakończeniu wystawy. W tym celu należy 
poinformować organizatora i ustalić termin demontażu. 
 
Dokumentacja 
Uczestnicy przenoszą część praw autorskich i praw pokrewnych na organizatorów. 
Dotyczy to: utrwalania wykonanych prac konkursowych na wszelkich nośnikach: (min. na dysku 
komputera, CD, kartach pamięci, pendrive’ach, kliszy fotograficznej i filmowej, zwielokrotnianie 
/powielanie dowolna techniką, wykorzystywanie w katalogu wystawy, materiałach reklamowych                 
i prasowych, na stronie organizatorów oraz ich materiałach informacyjnych i reklamowych.  
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Przystępujący do konkursu uczestnik gwarantuje, że posiada wszelkie i nieograniczone prawa 
autorskie do dzieła, nie narusza praw osób trzecich (autorskich praw osobistych i majątkowych).                
W razie ich naruszenia uczestnik zobowiązuje się do poniesienia kosztów odszkodowań powstałych z 
tytułu ich naruszenia. 
Przystąpienie do konkursu - potwierdzone podpisanym zgłoszenie do konkursu stanowi 
potwierdzenie zgody na zasady ujęte w regulaminie. 
 
Rejestracja 
Poprzez przesłanie drogą pocztową lub elektroniczną zgłoszenia należy przesłać do organizatora  
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa oddział poznański ul. Wieniawskiego, 
Poznań, email sito@sito.poznan.pl  
w terminie do 31.08.2019 r. 
 
Zakwaterowanie  
We własnym zakresie lub Hotel na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – 
Spożywczego w Szreniawie. 
Wyżywienie we wlanym zakresie, na życzenie uczestników możliwe jest zorganizowanie w stołówce  
Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie 
 
 
 
Zapytania należy kierować drogą elektroniczną na adres sito@sito.poznan.pl  w terminie do 
01.08.2019 r. 
 
Organizatorzy zastrzegają możliwość odwołania imprezy w terminie do 01.08.2019 r. bez podania 
przyczyn. 
 
 
 
 
 
 


