
Triennale
IV Przegląd Plastyki Przeworskiej 

 
REGULAMIN

                     
1. Przegląd ma charakter  półotwarty i  skierowany jest  do artystów aktywnie uprawiających 

sztukę  oraz  do  uczniów  średnich  szkół  plastycznych  oraz  studentów  wyższych  uczelni 
artystycznych  mieszkających  w  Powiecie  Przeworskim  lub  związanych  z  Ziemią 
Przeworską poprzez miejsce urodzenia.

2. Organizatorem Przeglądu jest Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku.

3. Patronat  nad  IV  PPP  sprawuje  Marszałek  Województwa  Podkarpackiego,  Burmistrz 
Miasta Przeworska oraz Starosta Przeworski.

4. Patronat medialny nad IV PPP sprawują: Gazeta Jarosławska, portal informacyjny Twoje 
Miasto Przeworsk, Serwis Regionalny Galicjusz.pl oraz TeleVizja Przeworsk

5. Na  przegląd  mogą  być  zgłaszane  prace  z  zakresu  malarstwa,  rysunku,  grafiki  i  rzeźby 
powstałe w okresie ostatnich dwóch lat (wykonane w dowolnym formacie).

6. Każdy z uczestników może zgłosić jedną pracę z wybranej dziedziny.

7. Wystawa prac zgłoszonych do przeglądu otwarta zostanie 27 listopada br. w Galerii MOK. 

8. Planuje się wydanie pamiątkowego folderu będącego podsumowaniem tegorocznej edycji 
PPP.

9. Prace należy składać w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury u komisarza przeglądu Gabriela 
Manowca,  który  także  udziela  wszelkich  informacji  związanych  z  przeglądem  (Miejski 
Ośrodek Kultury im.  Oskara Kolberga w Przeworsku, ul.  Jagiellońska 10 a,  pok. nr 24, 
tel/fax.  016  648  79  11  (wew.  21),  e-mail:  gm.mok.prz@gmail.com, 
www.mok.przeworsk.um.gov.pl) do dnia 15 listopada 2015 r.

10. Prace  powinny  być  opisane  w  następujący  sposób:  imię,  nazwisko,  tytuł  pracy,  adres 
zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail

11. Do  prac  powinna  być  dołączona  nota  biograficzna,  fotografia  autora,  życiorys  twórczy 
(ukończona  szkoła,  uczelnia,  szczególne  osiągnięcia,  nagrody,  wystawy  /dorobek 
artystyczny/  oraz  oświadczenie  wg  wzoru.  Dane  te  będą  wykorzystane  w  planowanym 
pamiątkowym folderze.

12. Wszyscy  biorący  udział  w  IV  PPP  otrzymają  pamiątkowe  dyplomy  a  powołane  przez 
Organizatora profesjonalne Jury przyzna nagrody.

13. Postanowienia końcowe: Autorzy zgłaszający swoje prace do przeglądu wyrażają zgodę na 
postanowienia regulaminowe.

14. Prace odebrać będzie można po zakończeniu wystawy w Miejskim Ośrodku Kultury im. 
Oskara Kolberga w Przeworsku

mailto:gm.mok.prz@gmail.com
http://www.mok.przeworsk.org/


15. Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 4 Przeglądu Plastyki Przeworskiej

Wyrażam zgodę na:
-przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia 4 Przeglądu Plastyki 
Przeworskiej oraz promocji przez Organizatora,
-wykorzystanie, utrwalanie i powielanie zarejestrowanego materiału z moim  wizerunkiem  za 
pośrednictwem dowolnego medium dla celów statutowych Organizatora .

                         ………………………………………………….
                                 data i podpis uczestnika przeglądu


