
REGULAMIN XI MIĘDZYNARODOWEGO PRZEGLĄDU SZTUKI  

„OD GÓR PO MORZE ” - 2023 

 

1. ORGANIZATOR WYSTAWY: 

STOWARZYSZENIE STACJA KULTURA  

78-449 BORNE SULINOWO  UL SZPITALNA 1 

MAIL: biuro @stacja-kultura.pl 

Komisarz wystawy: GINA MALINOWSKI 797 370 360 

 

2. CEL WYSTAWY 

Wystawa ma na celu pokazanie różnych obszarów sztuki. Różnorodności, która 

powoduje, że obcowanie ze sztuką staje się ekscytujące. Zapraszamy wszystkich, 

którzy tworzą, bez względu na wiek, dorobek artystyczny, sposób postrzegania 

świata i jego przedstawiania, formę wyrazu artystycznego, technikę tworzenia. 

Jedynym warunkiem jest miłość do Sztuki. 

 

3. CZAS I MIEJSCE OTWARCIA WYSTAWY 

 

SOBOTA 6.maj 2023, godz. 17:00 

PAŁAC SIEMCZYNO, SIEMCZYNO 81, 78-551 SIEMCZYNO 
 

4. ZASADY UCZESTNICTWA 

 

1)   W wystawie mogą uczestniczyć wszyscy tworzący sztukę. 

2)   Jeden autor może nadesłać maksymalnie 2 prace. Zastrzega się możliwość   

zredukowania ilości prac wystawionych z uwagi na ogólną ilość prac  

zakwalifikowanych do wystawy. 

3)   Zgłoszenie powinno zawierać: 

 *     wypełnioną kartę zgłoszeniową, 

 *     dowód wpłaty oraz 

 *     prace zapisane w formacie JPG o rozdzielczości min. 300 dpi i wielkości min.  

1500    px (mniejszy bok). 

Nazwa każdego z plików powinna zawierać informacje:  

imię i nazwisko artysty, tytuł pracy, technika, wymiar, rok wykonania.  

Zgłoszenia należy nadesłać na adres  

e-mail:  biuro@stacja-kultura.pl 



Uwaga!           Prace nie odpowiadającego powyższemu opisowi, nie opisane lub 

nieprawidłowo opisane, bez karty zgłoszeniowej lub dowodu wpłaty nie zostaną ujęte 

w katalogu wystawy. 

4)   Każda pracę należy dostarczyć czytelnie opisaną na odwrotnej stronie, podając: 

- imię i nazwisko,(pseudonim), tytuł pracy, technikę, wymiar, rok wykonania. 

 

 Uwaga! W przypadku form przestrzennych miejsce opisu może zostać zmienione. 

5)   Każdy uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty uczestnictwa – 100,00 zł    

na konto organizatora: 

 59 1600 1462 1836 8328 7000 0001 BNPPL  z dopiskiem „OD GÓR PO MORZE ” 2023 

6)   Wszyscy  autorzy, którzy nadeślą prace spełniające warunki regulaminu 

otrzymają katalog wystawy oraz zwrot przekazanych prac po zamknięciu wystawy. 

7)   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania 

nadesłanych prac w mediach do celów promocji wystawy, co zostaje potwierdzone 

przez uczestnika własnoręcznym podpisem w karcie zgłoszeniowej. 

8)   Za ewentualne uszkodzenia powstałe w wyniku transportu organizator nie ponosi 

odpowiedzialności.  

 

5. TERMINY 

 

Prace zatwierdzone do wystawy należy przesłać w usztywnionych, podpisanych 

opakowaniach lub dostarczyć osobiście do siedziby organizatora. 

- nadsyłanie zgłoszeń drogą mailową wraz z potwierdzeniem wpłaty oraz plikami 

prac przygotowanymi zgodnie z pkt. 4.4. do 10 kwietnia2023 r. 

- nadsyłanie oryginałów prac wraz z podpisanym oryginałem zgłoszenia  

do 20.04.2023   

- ekspozycja -Sobota 6 maj 2023  do 18 czerwca 2023 

- zwrot prac na koszt własny po zakończeniu cyklu wystaw 2023 

 pt. „Od gór Po morze” (Wielkopolska - Galeria 33 / 

 Pomorze Zachodnie - Pałac Siemczyno / Pałac Struga -Dolny Śląsk ) 

Osoby, które nie wezmą udziału w cyklu wystaw, otrzymają zwrot prac na włąsny 

koszt od 15  lipca 2023 r. 

Nadesłanie prac na wystawę „OD GÓR PO MORZE ” jest równoznaczne z uznaniem 

warunków niniejszego regulaminu oraz akceptacją na publikowanie danych 

osobowych. 

 

 



 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Prace przygotowane na wystawę prosimy nadsyłać na adres: 

*MIEJSKA BIBLIOEKA PUBLICZNA 
  STOWARZYSZENIE  STACJA KULTURA  

  78-449 BORNE SULINOWO ul. SZPITALNA 1 
 
*PAŁAC  SIEMCZYNO  
   SIEMCZYNO 81 
   78-551 SIEMCZYNO 
 
lub dostarczać osobiście do siedziby Pałacu SIEMCZYNO  

sobota-niedziela  22-23 kwietnia w godzinach  11.00 – 13.00. 

 

Tel. 797 370 360 GINA MALINOWSKI 

e-mail: biuro@stacja-kultura.pl 

 

 


