
Regulamin 
VIII Przeworska Jesień Artystyczna Młodych

1.  Celem przeglądu jest  popularyzacja  oraz promocja  wszelkiego rodzaju aktywności  twórczej 
młodych ludzi.

2.  Przegląd  ma  charakter  otwarty  i  skierowany  jest  do  wszystkich  młodych   twórców,  którzy 
chcieliby zaprezentować się w jakiejkolwiek szeroko rozumianej  dziedzinie  artystycznej.   

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

4.  Na  przegląd  mogą  być  zgłaszane  różne  projekty  i  formy artystyczne  związane  z   muzyką, 
literaturą/poezją, plastyką, teatrem, tańcem itp.

5. Prezentacje przeglądowe odbywać się będą od października do grudnia br w przeworksim MOK-
u /terminy prezentacji   do  ustalenia/.  Wszystkim uczestnikom 8 PJAM Organizator   zapewnia 
zaplecze techniczne  (nagłośnienie, scena, Galeria MOK / wystawy/ itp.)   

6.Zgłoszenia na karcie zgłoszenia oraz oświadczenie wg wzoru należy składać w biurze Miejskiego 
Ośrodka  Kultury  w  pokoju  nr  24,  gdzie  uzyskać  można  dodatkowe  informacje  związane  z 
przeglądem (Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10 a, 37 
–  200  Przeworsk,   tel/fax.  016  648  79  11  wew.  21)  lub  przesyłać  na  adres   e-mail: 
gm.mok.prz@gmail.com) 

7.Przegląd  nie  ma  charakteru  konkursowego,  wszyscy  prezentujący  się  twórcy  otrzymają 
pamiątkowe dyplomy.

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

9. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator



Karta zgłoszenia 

VIII Przeworska Jesień Artystyczna Młodych

imię i nazwisko autora bądź nazwa grupy artystycznej (dane osobowe lidera, ilość osób w 

zespole) 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

adres zamieszkania autora/lidera grupy   

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

nr tel. kontaktowego  

.................................................................

adres e-mail  

.................................................................

wiek autora/lidera grupy 

.....................................................

nazwa (rodzaj) prezentacji 

............................................................

opis prezentacji 

 ...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

czas prezentacji (długość jej trwania)   

 ..................................

dodatkowe informacje dotyczące dorobku artystycznego, udziału w innych przeglądach 

itp.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

podpis autora/lidera grupy

..............................................



OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA VIII Przeworskiej Jesieni Artystycznej Młodych

Wyrażam zgodę na:
-przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia VIII Przeworskiej Jesieni 
Artystycznej Młodych 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


