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Serdecznie zapraszamy do udziału w wystawie wszystkich zainteresowanych twórców –
hobbystów. Wystawa organizowana jest dla artystów amatorów, nie zrzeszonych w związkach i
organizacjach artystycznych.

1. ORGANIZATOR:
Tułowicki Ośrodek Kultury

2. ZAŁOŻENIA:
Wystawa  nie  ma  charakteru  konkursowego.  Jest  coroczną  prezentacją  dorobku  twórców

amatorów regionu. Ma na celu szerzenie kultury artystyczno – plastycznej oraz propagowanie idei
mecenatu artystycznego przez samorząd lokalny. Jest  wypełnieniem luki stworzenia okazji  do
wystawiania  prac  artystom nieprofesjonalnym.  Zachęca  twórców  amatorów  do  poszukiwania
nowych środków wyrazu i technik.

Z okazji kolejnej edycji wystawy ponawiamy naszą prośbę o przygotowanie pracy, którą
zostawicie Państwo w Tułowickim Ośrodku Kultury. Otrzymane prace powiększą zasoby
istniejącej już galerii.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Warunkiem uczestnictwa jest wystawienie prac nie prezentowanych w poprzednich edycjach

wystawy Art Mikst.
Uczestnicy mogą wystawić minimum 5 prac w dowolnej technice i o dowolnej tematyce, lub

więcej,  jeżeli  stanowią  one  całość.  Powierzchnia  ekspozycyjna  przeznaczona  dla  jednego
uczestnika  to  ok.  2  m2.  Organizator  zapewnia  tylko miejsce  i  zabezpiecza  prace  na  czas  jej
trwania.  Uczestnicy  na  własny  koszt  dostarczają  prace  i  oddają  w  depozyt  na  czas  trwania
wystawy. O sposobie  aranżacji  decyduje wystawiający i  zapewnia  materiały potrzebne  do jej
wykonania wg własnego pomysłu.

Potwierdzenie  udziału  w imprezie  jest  równoznaczne  z  udzieleniem zgody na ewentualne
prezentacje wizerunku (na zdjęciach, filmach itp.), w mediach i na stronie internetowej.

4. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:
Tułowicki Ośrodek Kultury, ul. Świerczewskiego 8, 49-130 Tułowice

tel. /fax (77) 4600672 mail: tokpracownia@wp.pl
w godz. 900 do 1500 w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2017 roku.

5. WSZYSTKIE PRACE artystów muszą być dostarczone do sali widowiskowej Tułowickiego
Ośrodka Kultury w Tułowicach, ul. Świerczewskiego 6 (przy dworcu PKP), w dniach:

20.10.17 (piątek) od 16  00   do 20  00,
21.10.17 (sobota) od 13  00  do 16  00  .

6. KOMISARZ WYSTAWY ma prawo brać udział w wystawie.

7. PO ZAKOŃCZENIU WYSTAWY artyści odbierają swoje prace w dniu 26.10.17 (czwartek),
od 1600 do 1900.

8. OTWARCIE WYSTAWY wraz z wernisażem odbędzie się w dniu  21 października 2017
roku (w sobotę), o godz. 1700 w sali widowiskowej TOK, w Tułowicach ul. Świerczewskiego 6
(przy dworcu PKP).



W niedzielę, 22.10.17r., o godz. 1700  zapraszamy na koncert męskiego zespołu Metronom, który
działa przy Klubie 10 Opolskiej Brygady Logistycznej.

Po raz kolejny zorganizowane zostaną warsztaty.

24.10.17r. (wtorek), od godz. 1600  do 1900 (sala widowiskowa TOK)
 ABC haftu płaskiego. Uczestników prosimy o przyniesienie akcesoriów, które pozwolą

na czynny udział w warsztatach: igły, nici i materiał.

25.10.17r. (środa),od godz. 1600  do 1900 (sala widowiskowa TOK).
 Czas na bukiety. Wspólne układanie wiązanek, z kwiatów żywych i sztucznych. Szansa

na nowe wersje posiadanych kompozycji, przez dodanie nowych elementów.

Zapraszamy uczestników wraz z rodzinami i przyjaciółmi do udziału w wernisażu.

Liczymy na Państwa obecność, która pozwoli zwiedzającym wystawę
na zadanie pytań dotyczących Państwa twórczości.

9. ORGANIZATOR o niniejszej wystawie zawiadamia media (prasa, radio, TV, itp.).

10. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA DLA UCZESTNIKÓW:

Wszyscy uczestnicy spotkają się na wernisażu z władzami gminy. Każdy twórca wystawy otrzyma
pamiątkowy  dyplom.  Upominek  (planowane  50  szt.  do  wyczerpania),  uzależniony  jest  od
przyznania środków finansowych.

11. KOORDYNATOREM Tułowickiej Jesieni Artystycznej jest Tułowicki Ośrodek Kultury.

12. DODATKOWYCH INFORMACJI dotyczących XXI Wystawy Twórców Amatorów „ART
MIKST” udziela komisarz wystawy Helena Wojtasik tel. (77) 4600672 wew. 22, lub Anna Rup:
tel. (77) 4600672 wew. 24.
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