
 

Regulamin  

 
udziału w wystawie oraz wzbogacenia programu artystycznego podczas  

Międzynarodowego Dnia Tradycji w Strumieniu w ramach projektu pn. "Budatín- Strumień: 

współpraca na pograniczu- etap 2" realizowanego w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020. 

 

§1 

Organizatorzy 

1. Pomysłodawcami i Organizatorami wystawy są Urząd Miejski w Strumieniu oraz 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu. 

2. Organizatorzy odpowiadają za sprawny przebieg i prawidłowe przeprowadzenie 

wystawy i organizację programu artystycznego. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania przedmiotów niniejszego 

regulaminu bez podania przyczyny. 

§2 

Cele wystawy i programu artystycznego 

1. Wzmocnienie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez osoby 

odwiedzające dla mieszkańców regionu pogranicza. 

2. Promocja sztuki w zakresie sztuki ludowej, tradycyjnego rzemiosła, wyrobów 

rękodzielniczych. 

3. Kultywowanie tradycji ludowej. 

4. Integracja środowisk twórczych. 

5. Wzbogacenie Międzynarodowego Dnia Tradycji realizowanego w ramach projektu 

pn. „Budatín- Strumień: współpraca na pograniczu- etap 2” który odbędzie się             

3 czerwca 2018 roku na Rynku w Strumieniu. 

 



§3 

Zasady udziału w wystawie i programie artystycznym 

1. Przedmiot regulaminu skierowany jest do artystów, rzemieślników, twórców 

ludowych, zespołów regionalnych. 

2. Przedmiot regulaminu skierowany jest do szerokiej grupy odbiorców, bez ograniczeń 

wiekowych, płci i miejsca zamieszkania. 

3. Zgłoszenia może dokonać grupa twórcza albo twórca indywidualny. 

4. Udział w wystawie/programie artystycznym jest bezpłatny. 

 

§4 

Sposób, termin i miejsce zgłaszania uczestnictwa 

1. Chęć udziału należy zgłosić, dzwoniąc pod nr tel. 33 8570 174 lub osobiście w 

siedzibie Organizatora - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  

w Strumieniu, ul. Młyńska 14 (teren basenu miejskiego). 

2. Termin zgłoszenia upływa 6 kwietnia 2018 roku. 

3. Przy zgłaszaniu należy podać podstawowe informacje: 

- imię nazwisko lub nazwę grupy twórczej 

- miejsce zamieszkania/funkcjonowania grupy 

- telefon kontaktowy 

- rodzaj wystawianych prac/rodzaj programu artystycznego 

- przewidywana przestrzeń potrzebna do wystawienia prac/przewidywany czas do 

zaprezentowania programu 

4. O zakwalifikowaniu do udziału w wystawie lub zaprezentowaniu programu 

artystycznego decyduje ocena komisji oceniającej.  

5. Po zakwalifikowaniu do udziału w wystawie/zaprezentowaniu programu 

artystycznego Organizator skontaktuje się ze zgłaszającym celem uzyskania 

dodatkowych informacji usprawniających realizację wystawy i programu 

artystycznego. 

 

 

 



§5 

Komisja oceniająca 

1. Komisję oceniającą wyłania Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  

w Strumieniu.  

2. O wynikach oceny uczestnicy zostaną poinformowani przez Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury w Strumieniu. 

3. Decyzje komisji są suwerenne i ostateczne. Od postanowień komisji nie przysługuje 

odwołanie. 

§6 

Kryteria oceny 

1. Unikatowość wyrobów/programu artystycznego. 

2. Ogólny wyraz artystyczny. 

§7 

Termin i miejsce ogłoszenia wyników 

1. Wyniki naboru zostaną opublikowane między 9-11 kwietnia 2018 roku na stronach 

www.emgok.pl, www.strumien.pl oraz zostaną przekazane telefonicznie 

zgłaszającym. 

§8 

Udział w Międzynarodowym Dniu Tradycji w Strumieniu 

1. Wystawa trwać będzie w niedzielę 3 czerwca 2018 roku w godz. 14.00-19.00. Przez 

ten czas uczestnicy zobowiązani są do eksponowania swoich  prac. 

2. Do dyspozycji wystawiającego pozostaną stoły wystawiennicze, krzesła,  namioty o 

głębokości 3m i przestrzeń zadeklarowana przy zgłoszeniu lub zaproponowana przez 

Organizatora.  

3. Wystawiający osobiście dostarczy prace na wystawę, będzie ich pilnował  

w godzinach trwania wystawy, a po jej zakończeniu opuści stanowisko, pozostawiając 

porządek. 

4. Program artystyczny trwać będzie w niedzielę 3 czerwca 2018 roku od godz. 16.00-

18.00. W tym czasie artystom zostanie wyznaczony czas do zaprezentowania 

programu na scenie. 

http://www.emgok.pl/
http://www.strumien.pl/


5. Wszystkie pozostałe informacje dotyczące programu artystycznego 

zakwalifikowanego do wyeksponowania podczas ww. imprezy zostaną omówione na 

indywidualnych spotkaniach z artystami. 

§9 

Pozostałe informacje 

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. 

 

2. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w wystawie lub prezentacji 

programu artystycznego w przypadku naruszenia postanowień niniejszego 

regulaminu. 

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian  

w harmonogramie wydarzenia. 

 


