
Zasady uczestnictwa w XXII Wiosennym Przeglądzie Sztuki Nieprofesjonalnej 
Chełmek 2021:

1.  Przegląd adresowany jest do osób pełnoletnich uprawiających twórczość plastyczną w zakresie
rysunku, malarstwa, rzeźby, grafiki, ceramiki, technik mieszanych i multimediów,

2. Praca do przeglądu powinna być dostarczona najpóźniej do 31.03. 2021 r. do siedziby MOKSiR
w Chełmku przy Placu Kilińskiego 3, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00,

3.  Przyjmowanie  prac  odbywać  się  będzie  w  ścisłym rygorze  sanitarnym,  tj.  po  wcześniejszej
dezynfekcji  rąk,  obowiązkowo  w  maseczce,  w  przedsionku  bocznego  wejścia  do  budynku
MOKSiR,

4. Uczestnik może złożyć  1 pracę, w przypadku pracy dwuwymiarowej maksymalny format nie
może przekroczyć 100x70 cm,

5. Praca powinna być przygotowana do ekspozycji (systemy mocowań, sucha powierzchnia),

6.  Praca  powinna posiadać  na  odwrocie  czytelnie  wypełnioną  metrykę:  imię,  nazwisko autora,
miejscowość, wymiar, technika i rok powstania oraz nr telefonu,

7. Organizator zastrzega sobie niedopuszczenie pracy do ekspozycji,

8. Wystawa prezentowana będzie od dnia 09.04. 2021 r.,  ze względów epidemiologicznych termin
finisażu zostanie ogłoszony w czasie późniejszym,

9. Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia oraz odbioru pracy we własnym zakresie,

10.  Czytelnie  wypełniona  i  podpisana  karta  wraz  z  podpisanym  oświadczeniem  RODO  oraz
oświadczeniem covidowym stanowi podstawę do uczestnictwa w wystawie,

11. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania wizerunkami prac dla celów prasowych
oraz promocji i upowszechniania wydarzenia,



KARTA UCZESTNICTWA                                                   oryginał
XXII WIOSENNY PRZEGLĄD
SZTUKI NIEPROFESJONALNEJ 2021 

Imię i nazwisko autora…………………………………………………………

Adres zamieszkania i kod……………………………………………………..

Telefon, e – mail……………………………………………………………….

Tytuł pracy, wymiary i rok powstania…………………………………………..

………………………………..

podpis uczestnika

Czytelnie  wypełniona  i  podpisana  karta,  oświadczenie  RODO  oraz  oświadczenie  covidowe

stanowią podstawę uczestnictwa.

KARTA UCZESTNICTWA                                           kopia dla uczestnika
XXII WIOSENNY PRZEGLĄD
SZTUKI NIEPROFESJONALNEJ 2021 

Imię i nazwisko autora…………………………………………………………

Adres zamieszkania i kod……………………………………………………..

Telefon, e – mail……………………………………………………………….

Tytuł pracy, wymiary i rok powstania…………………………………………..

………………………………..

podpis uczestnika



Oświadczenie uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID:

Ja, niżej podpisana/y: 

_______________________________________________________________________

Nr telefonu:  

______________________________________________________________________________

1.Oświadczam, że według mojej  wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie 

oświadczenia: 1)nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2;2)nie przebywam na kwarantannie 

lub pod nadzorem epidemiologicznym; 2.W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału

w wydarzeniu organizowanym przez MOKSiR Chełmek wystąpią u mnie objawy zakażenia 

COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby 

sanitarne i epidemiologiczne, a także MOKSiR  na nr telefonu: 33 846 12 96 

 oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus  . 3. 

Zobowiązuję się do przestrzegania  reżimu sanitarnego dotyczącego zasad bezpiecznego 

funkcjonowania  w trakcie epidemii COVID-19 obowiązującego w MOKSiR.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=moksir+che%C5%82mek#
https://www.gov.pl/web/koronawirus.3
https://www.gov.pl/web/koronawirus.3
https://www.gov.pl/web/koronawirus

