
REGULAMIN IX Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej Kobiet KOBIECE IMPRESJE 2018 

1) ORGANIZATOR:  

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach, ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity. Tel. 89 512 01 23, 

gokdywity@wp.pl  

2) CELE: 

 Integracja środowiska plastyczek-amatorek z Olsztyna i Powiatu Olsztyńskiego. 

 Popularyzacja i promocja artystycznej aktywności kobiet. 

 Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestniczkami. 

 Wychwycenie nowych, ciekawych prac i osobowości twórczych. 

3) ZASADY UCZESTNICTWA: 

 W Przeglądzie mogą brać udział pełnoletnie kobiety zajmujące się twórczością 

nieprofesjonalną. 

 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. 

 Praca musi być przygotowana do ekspozycji :  

o  posiadać dwie zawieszki (z lewej i prawej strony, ze względu na system 

zawieszania, praca z jedną zawieszką na środku nie będzie wisiała stabilnie), prace 

nieprzygotowane do ekspozycji mogą nie znaleźć się na wystawie. 

o 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. 

4) TERMINY I MIEJSCE PRZEGLĄDU: 

 Prace należy dostarczyć do 12 kwietnia 2018r.  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 24 kwietnia 2018r.,  

o godz. 17:00.  

 W przypadku bardzo dużej ilości prac zgłoszonych do Przeglądu, Organizator zastrzega sobie 

prawo wyboru eksponowanych prac. 

5) OCENA I NAGRODY: 

 Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

 Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.  



 Wszyscy autorzy prac otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

6) INFORMACJE: 

Joanna Kitkowska: gokdywity@wp.pl , tel. 89 512 01 23. 

7) Organizator zastrzega sobie prawo do kopiowania i publikowania prac w celach promocyjno- 

informacyjnych Przeglądu, bez wypłacania honorariów autorskich. Zgłoszenie prac na Przegląd 

oznacza akceptację regulaminu. 

Szanowni Państwo! 

Chcemy mocno zaakcentować temat PRAW AUTORSKICH. Szczegółowo reguluje je Ustawa z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. Z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z 

późn. zm.). W przypadku przekazania na przegląd obrazu, w którym amator zainspirował się twórczością 

uznanego artysty, uczestnik Przeglądu powinien pamiętać, iż taka praca powinna posiadać stosowne 

odniesienie w opisie, noszące w świecie oznaczenie „Hommage to: imię i nazwisko autora oryginału”, lub 

„Według: imię i nazwisko autora oryginału”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA na IX Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej Kobiet KOBIECE IMPRESJE 2018 

 

Imię i Nazwisko:  …………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Email: .......................................................................................................................................................... 

 

Kontakt telefoniczny: ……………………………...................................................... 

 

Nota biograficzna: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………............................................................................................................................ 

 

Wykaz prac: 

 

1.………………………………............................................................................................………………………………… 

 

2…………………..............................................................................................……………………………………………… 

Oświadczenie 

Ja niżej podpisana przyjmuję do wiadomości, iż Organizator: GOK w Dywitach  zastrzega sobie prawo do kopiowania i 

publikowania prac złożonych na Przegląd  w celach promocyjno-informacyjnych, bez wypłacania honorariów autorskich.  

Oświadczam, że przedstawione prace są moim dziełem autorskim.  

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego warunki. 

 

Data: ........................................                                                  Czytelny podpis................................................................ 

 


