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XX PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI MALARSKIEJ 

 

TALENT PASJA INTUICJA 
 

 

REGULAMIN 

 
 

Organizator:  

Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” 

ul. Bohaterów Warszawy 4 

05-800 Pruszków 

 

Cele przeglądu: 

1. Rozwój i promowanie twórczości malarskiej. 

2. Rozbudzanie zainteresowania sztuką. 

3. Inspirowanie oraz integracja lokalnych środowisk twórczych. 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba. 

2. Złożenie czytelnie wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa. 

3. Wniesienie opłaty w wysokości 20 PLN /słownie: dwadzieścia złotych/ w kasie MOK 

lub przelewem na nr konta: ING Bank Śląski S.A. 84 1050 1924 1000 0022 4396 

4992 /w tytule: „Przegląd Talent, Pasja, Intuicja”; imię i nazwisko uczestnika/ 

4. Zgłoszenie maksymalnie dwóch prac według poniższych wytycznych: 

a. prace winny być autorstwa osoby zgłaszającej; 

b. przyjmowane będą prace wykonane dowolną techniką malarską; 

c. prace zgłoszone do udziału w przeglądzie nie mogą być wcześniej 

wystawione w Miejskim Ośrodku Kultury im. A. Kamińskiego „Kamyka” 

w Pruszkowie; 

d. prace muszą być opisane z tyłu imieniem i nazwiskiem autora oraz 

tytułem; 

e. prace muszą być przygotowane do ekspozycji, z możliwością zawieszenia. 

 

Dodatkowe informacje: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru jednej pracy, jeśli ilość zgłoszonych 

prac uniemożliwi ich ekspozycję w siedzibie MOK-u. 

2. Jeśli którakolwiek z prac dostarczonych przez uczestnika nie będzie spełniała 

wymagań regulaminu praca nie zostanie dopuszczona do przeglądu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator 

przeglądu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w nagłych przypadkach. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji prac w prasie, na stronie 

internetowej, profilu facebook’owym oraz na terenie MOK w Pruszkowie. 
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Terminy: 

1. Prace oraz zgłoszenia można składać w siedzibie MOK do 24 października 2019 r. w 

pokoju 0.33 /parter/ 

2. Wernisaż wystawy prac odbędzie się w siedzibie MOK dn. 7 listopada 2019 r. 

/czwartek/ o godz. 18:00 

3. Prace należy odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną do 2 grudnia 2019 r. - 

po tym terminie prace przechodzą na własność Organizatora. 

 

Kontakt: 

Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” 

ul. Bohaterów Warszawy 4 

05-800 Pruszków, Tel.: /0 22/ 728 39 40, 42, 44 

www.mok-kamyk.pl 

e-mail: instruktorzy@mok-kamyk.pl 


