REGULAMIN

XI PRZEGLĄDU SZTUKI NIEPROFESJONALNEJ KOBIET „KOBIECE IMPRESJE” 2020
ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach, ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity. Tel. 89 512 01 23, gokdywity@wp.pl
CELE:


Integracja środowiska plastyczek-amatorek z powiatu olsztyńskiego.



Popularyzacja i promocja artystycznej aktywności kobiet.



Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestniczkami.



Promowanie ciekawych prac i osobowości twórczych.

ZASADY UCZESTNICTWA:


W Przeglądzie mogą brać udział pełnoletnie kobiety zajmujące się twórczością nieprofesjonalną z powiatu
olsztyńskiego.



W Przeglądzie nie mogą brać udziału studenci i absolwenci wyższych szkół artystycznych.



Do Przeglądu dopuszczane są prace z dziedziny: malarstwa, grafiki, rysunku.



Temat i wielkość prac są dowolne.



Jeden uczestnik może nadesłać do dwóch autorskich prac – nienagrodzonych w innych konkursach,
wykonanych w ciągu roku poprzedzającego Przegląd (2019-2020)



Praca musi być przygotowana do ekspozycji : posiadać dwie zawieszki (z lewej i prawej strony, ze względu na
system zawieszania), prace nieprzygotowane do ekspozycji mogą nie znaleźć się na wystawie. Posiadać opis:
imię i nazwisko, rok powstania, tytuł, technika wykonania – umieszczone na odwrocie pracy.



Prace należy dostarczyć na własny koszt na adres Organizatora.



Do nadesłanych prac proszę dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia.



Ilość uczestników jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

TERMINY I MIEJSCE PRZEGLĄDU:


Prace należy dostarczyć do 09.10.2020 r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach, ul. Olsztyńska 28,
11-001 Dywity, tel. 89 512 01 23.



Ogłoszenie wyników Przeglądu i wręczenie nagród nastąpi na otwarciu wystawy pokonkursowej, w Gminnym
Ośrodku Kultury w Dywitach, w dniu 27.10.2020 r., o godz. 18:00. W związku z ograniczeniami
epidemiologicznymi wejście tylko na zaproszenia dostępne w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury w
Dywitach.



Wystawę można oglądać do 23.11.2020 r. Prace należy odebrać w nieprzekraczalnym terminie do 04.12.2020 r..

OCENA I NAGRODY:


Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.



Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.



Wszyscy autorzy prac otrzymają pamiątkowe dyplomy.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo impreza realizowana będzie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i GIS dla
organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.
KONTAKT: www.gokdywity.eu, Joanna Kitkowska, gokdywity@wp.pl, tel. 89 512 01 23.

