Gminny Ośrodek Kultury
w Raszynie
zaprasza Artystów amatorów i profesjonalistów do wzięcia udziału
w Ogólnopolskiej Wystawie Plastycznej „KOBIETA”
Wystawa ma otwarty charakter, skierowana jest do osób dorosłych.
Mile widziane będą układy kompozycyjne z motywami kwiatowymi:
w ubiorze portretowanej osoby, w tle, w aranżacji wnętrza, itp.

REGULAMIN VII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEJ
WYSTAWY PT. „KOBIETA”
pod hasłem: Kobieta, jak kwiat barwny...
Każdy Artysta może zaprezentować 3 prace wykonane dowolną techniką
(malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, kolaż, rzeźba, instalacja).
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Udział w konkursie jest odpłatny.
Opłata wpisowa wynosi 10 PLN.
Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
Opłaty wpisowej należy dokonać na konto Gminnego Ośrodka
Kultury w Raszynie
78 8004 0002 2001 0005 7714 0001 do dnia 24 lutego 2014r.
Opłata w tytule powinna zawierać skróconą nazwę wystawy
„Wystawa KOBIETA”



Uczestnik wystawy przyjeżdża na własny koszt i sam pokrywa
ewentualne koszty pobytu.



Uczestnicy wystawy sami pokrywają koszty związane z wykonaniem,
przygotowaniem pracy.



Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru prac do ekspozycji.
Prace zostaną umieszczone w folderze, który otrzyma każdy
uczestnik wystawy.



Każda praca na odwrocie powinna być wyposażona w metryczkę,
w której należy podać imię i nazwisko Autora, tytuł pracy, technikę
i rok wykonania.



Prace malarskie, graficzne, rysunkowe powinny być oprawione (nie
przyjmujemy prac oprawionych w szkło), przygotowane do
ekspozycji (z uchwytem do powieszenia pracy).



Prace należy dostarczać do 24 lutego 2014, w godzinach pracy
Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie, ul. Poniatowskiego 20.



Każdy uczestnik zobowiązany jest wypełnić kartę uczestnika (można
dostarczyć ją osobiście, wysłać mailem, pocztą).


Organizatorzy dokonują zwrotu prac po 10 kwietnia 2014 roku.
Prace należy odebrać osobiście.
Wernisaż wystawy odbędzie się 4 marca 2014 godz. 17.00
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszynie
ul. Poniatowskiego 20.
Zostanie uświetniony koncertem z okazji Dnia Kobiet.

Serdecznie zapraszamy.
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Dodatkowe informacje pod numerami tel. 22 720 09 87,
500 270 884, 516 126 941
Kontakt:
GMINNY OŚRODEK KULTURY W RASZYNIE
ul. Poniatowskiego 20, Raszyn
tel/fax (22) 720 09 87
e-mail: gok@raszyn.pl
www.gokraszyn.pl
Godziny pracy GOK -u
Poniedziałek 10.00 – 18.00
Wtorek
10.00 – 18.00
Środa
10.00 – 18.00
Czwartek
10.00 – 18.00
Piątek
10.00 – 17.00
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