REGULAMIN
XIII PRZEGLĄDU SZTUKI NIEPROFESJONALNEJ KOBIET „KOBIECE IMPRESJE” 2022
ORGANIZATORZY:
 Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach, ul. Olsztyoska 28, 11-001 Dywity,
tel. 89 5120123, gokdywity@wp.pl, którego organem prowadzącym jest Gmina Dywity.
 Starostwo Powiatowe w Olsztynie.
PARTNERZY: Galeria Sztuki Synagoga w Barczewie, „Fundacja Kapitana Nemo” z Różnowa,
Warmioski Bank Spółdzielczy w Jonkowie, Centrum Dentystyczne Urbanowicz z Olsztyna,
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze” z Olsztyna.
CELE:
 Rozwijanie aktywności społecznej mieszkaoców Powiatu Olsztyoskiego poprzez
angażowanie do uczestnictwa w kulturze.
 Wspieranie i promocja twórczej aktywności kobiet poprzez prezentację ich prac.
 Aktywizacja, integracja i promocja środowisk plastyczek-amatorek z
Powiatu
Olsztyoskiego. Zarówno osób indywidualnych jak i grup działających przy instytucjach
kultury i stowarzyszeniach.







Tworzenie warunków do rozwoju postaw i kompetencji mieszkaoców w zakresie kultury.
Tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.
Stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeo, inspirowania i kreowania nowych
ciekawych inicjatyw.
Stworzenie warunków mieszkaocom powiatu do bezpośredniego obcowania ze sztuką
regionu i jej twórcami.
Stworzenie możliwości do odbioru sztuki on-line.
Wychwycenie nowych, ciekawych prac i osobowości twórczych przez komisję
konkursową w której wezmą udział profesjonalni artyści i zwyciężczynie poprzednich
edycji konkursu.

ZASADY UCZESTNICTWA:




W Przeglądzie mogą brad udział pełnoletnie kobiety zajmujące się twórczością
nieprofesjonalną z powiatu olsztyoskiego.
W Przeglądzie nie mogą brad udziału studenci
i absolwenci wyższych szkół
artystycznych.
Do Przeglądu dopuszczane są prace z dziedziny: malarstwa, grafiki, rysunku.
















Temat i wielkośd prac są dowolne.
Jeden uczestnik może nadesłać do dwóch autorskich prac – nienagrodzonych w innych
konkursach, wykonanych w latach 2020-2022
Praca musi byd przygotowana do ekspozycji : posiadać dwie zawieszki (z lewej i prawej
strony, ze względu na system zawieszania), prace nieprzygotowane do ekspozycji mogą
nie znaleźd się na wystawie. Posiadad opis: imię i nazwisko, rok powstania, tytuł,
technika wykonania – umieszczone na odwrocie pracy.
Prace należy dostarczyd na własny koszt na adres Organizatora.
Do nadesłanych prac proszę dołączyd wypełnioną kartę zgłoszenia.
W związku z prezentacją prac on-line prosimy o przesłanie wersji elektronicznej noty
biograficznej (ok. 300 znaków, 4 linijki tekstu ) i zdjęd obrazów na adres
j.kitkowska@gokdywity.eu z tytułem: Kobiece Impresje 2022.
Prace należy dostarczyć do 31.08.2022 r. do siedziby organizatora: Gminny Ośrodek
Kultury w Dywitach, ul. Olsztyoska 28, 11-001 Dywity, tel. 89 512 01 23.
Wernisaż wystawy, ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród:
27.09.2022r. o godzinie 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach (uroczyste
otwarcie wystawy, wręczenie podziękowao za udział wszystkim uczestniczkom,
ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród, występ artystyczny).
Wystawa nagrodzonych prac w Galerii Sztuki Synagoga w Barczewie
październik/listopad.
Wystawę on-line będzie można oglądad od 28 września na stronie www.gokdywity.eu.
Wystawa w Dywitach trwa do 27.10.2022, prace można odbierad od 28.10.2022r.

OCENA I NAGRODY:






Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe lub bony podarunkowe do
specjalistycznych sklepów plastycznych.
Laureatki odbierają nagrody osobiście, potwierdzając pisemnie odbiór nagród.
Wszyscy autorzy prac otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Folder z wydarzenia wszystkie uczestniczki otrzymają przy odbiorze prac.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
KONTAKT: j.kitkowska@gokdywity.eu , tel. 89 512 01 23, 722374873

