
REGULAMIN  II WYSZKOWSKIEGO PRZEGLĄDU SZTUKI 
 

 

Patronat Honorowy: 

Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski 

 

Organizator: 

Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik” 

 

Kurator wystawy: 

Irena Filipowicz 

 

Cel wystawy: 

Zapraszamy do udziału w II Wyszkowskim Przeglądzie Sztuki, który odbędzie się w ramach 

obchodów 50-lecia działalności Wyszkowskiego Ośrodka  Kultury „Hutnik”. 

Pierwsza edycja miała miejsce w 2020 roku i była wystawą on-line, ze względu na pandemię. 

Aktualnie chcemy zaprezentować wystawę w naszej galerii. Wystawa będzie miała na celu 

prezentację twórczości osób zamieszkujących lub pochodzących z Wyszkowa i okolic,  

tworzących w zakresie sztuk plastycznych takich jak malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, 

tkanina, witraż, asamblaż.  

 

Warunki uczestnictwa: 

1. II Wyszkowski Przegląd Sztuki jest imprezą cykliczną, adresowaną  do osób 

pełnoletnich, zamieszkujących lub pochodzących z Wyszkowa i okolic. 

2. Organizator na podstawie przesłanych fotografii zapisanych cyfrowo kwalifikuje 

prace na wystawę (od 1 do 3, w zależności od liczby zgłoszeń). 

3. Autor może, w formie elektronicznej, nadesłać na Przegląd maksymalnie zdjęcia 

trzech prac z dyscyplin: malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, tkanina, witraż, 

asamblaż.  

4. Zdjęcia powinny zawierać opis: imię i nazwisko, tytuł, technika, wymiary, rok 

powstania. 
5. Wraz ze zdjęciami należy przesłać krótką notę biograficzną. 

6. Zdjęcia prac (tiff, jpg – 300 dpi), wraz z w/w materiałami należy przesłać na adres: 

promocja@wok-hutnik.pl  do dnia 5 stycznia 2023 roku. 

7. Po zakwalifikowaniu prac na wystawę zostanie sporządzona lista autorów i prac 

dopuszczonych do wystawy i zamieszczona na stronie internetowej Wyszkowskiego 

Ośrodka Kultury „Hutnik”. 

8. Autorzy dostarczają prace na swój koszt. Udział w Przeglądzie jest bezpłatny. 

9. Prace zakwalifikowane do wystawy powinny być przygotowane do ekspozycji. 

10. Każda praca nadesłana na Przegląd powinna być na odwrocie podpisana i opisana 

czytelnym pismem. 

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo imiennego zapraszania artystów do udziału                  

w wystawie.  

 

 

Terminy: 

1. Prace w formie elektronicznej należy nadsyłać w terminie do 5 stycznia 2023 r. 

2. Lista zakwalifikowanych prac zostanie ogłoszona w dniu 10 stycznia 2023 r. na 

stronie www.wok-hutnik.pl 

mailto:promocja@wok-hutnik.pl


3. Prace na przegląd należy dostarczyć do Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik”, 

ul. Prosta 7 do dnia 18 stycznia 2023 r.  

4. Termin wystawy: 24 stycznia – 26 lutego 2023 r. 

5. Wernisaż 24 stycznia 2023 r.  

 

 

Wszystkie pytania dotyczące II Wyszkowskiego Przeglądu Sztuki można kierować do 

kuratora: Irena Filipowicz  WOK „Hutnik”, tel. +48 796 213 421, e-mail: promocja@wok-

hutnik.pl  

 

 
Wzięcie udziału w przeglądzie wiąże się automatycznie z zaakceptowaniem jego warunków.  

 
Klauzula informacyjna dla interesantów Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” w Wyszkowie Zgodnie z art. 13 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) /RODO/z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016/ 

dyrektor WOK „Hutnik” informuje, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyszkowski Ośrodek Kultury 

„Hutnik”, ul. Prosta 7, 07-200 Wyszków reprezentowany przez P. Mariusza Kowalskiego – dyrektora. 2. Inspektorem 

Pani/Pana danych osobowych jest P. Marcin Pasternak, kancelaria.marcinpasternak@gmail.com. 3. Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych/statutowych zadań ośrodka określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2017r. .poz.1875 z póź.zm./, ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej Dz. U.1991 Nr 114 poz. 493 z dnia 25.10.1991 z póź zmianami, oraz innych ustawach na podstawie Art. 6 ust. 1 

lit. c i e, oraz Art.9 ust.1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, tj. 

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 6.W związku z 

przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:-żądania od administratora dostępu do Pani/Pana 

danych osobowych -żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,-żądania od Administratora 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym i jest obligatoryjne. 
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