
REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYSTAWIE MAZOVIA ART 2021 
Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza MAZOVIA 

§ 1 
ORGANIZATOR WYSTAWY 

Organizatorem wystawy „MAZOVIA ART 2021” 
od 26 listopada 2021 r. do 10 stycznia 2022 r.  

jest 
Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza MAZOVIA 

Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów 
oraz  

Gmina Michałowice 
Urząd Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice 

§ 2 
CEL I PRZEDMIOT ORAZ MIEJSCE I TERMIN WYSTAWY 

1. Celem Wystawy jest promocja sztuki młodych Artystów, w tym absolwentów wyższych uczelni artystycznych 
rozpoczynających zawodową drogę twórczą oraz upowszechnianie dorobku polskich Artystów należących do 
Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza. 

2. Wystawa odbędzie się w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców 
Warszawy 1, 05-816 Michałowice, www.michalowice.pl, od 26 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

§ 3 
ZASADY UDZIAŁU W WYSTAWIE 

1. Do uczestnictwa w Wystawie Artystów zgłaszają ośrodki kultury gmin należących do Stowarzyszenia Gmin 
Zachodniego Mazowsza, po jednym Artyście z każdej Gminy. 

2. Zgłaszający udział w Wystawie powinni spełnić warunki, o których mowa w § 4 Regulaminu. 

§ 4 
WARUNKI UDZIAŁU W WYSTAWIE 

1. Warunkiem zgłoszenia udziału w Wystawie jest wykonanie wymienionych poniżej czynności, 
z uwzględnieniem terminów określonych w § 5 Regulaminu: 

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line umieszczonego na stronie internetowej 
www.mazovia-sgzm.pl oraz wysłanie na adres: sgzm.mazovia@gmail.com 

2) dostarczenia Eksponatów na swój koszt zgodnie z terminami wymienionymi w § 7 Regulaminu. 
2. Każdy Uczestnik może zgłosić  5 Eksponatów + 1 rezerwowy, przy czym każdy Eksponat wymaga osobnego 

zgłoszenia. 
§ 5 

PRZYGOTOWANIE WYSTAWY 
ETAP I 

1. Do dnia 10 listopada 2021 r. należy dokonać zgłoszenia Eksponatów tj. przesłania formularza 
zgłoszeniowego wraz ze zdjęciami (reprodukcja eksponatu, portret artysty, imię i nazwisko Artysty oraz opis 
dotychczasowej twórczości, cele artystyczne) na adres mailowy, o którym mowa w § 4. ust. 1 pkt.1 ). 

2. Potwierdzenia zgłoszeń eksponatów na Wystawę zostaną przesłane Uczestnikowi przez Organizatora pocztą 
elektroniczną na podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy do 15 listopada 2021 r. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia ze względów na tematykę zgłaszanego 
eksponatu (treści obsceniczne, obraźliwe lub uwłaczające itp.). Zgłaszający zostanie poinformowany o 
odrzuceniu zgłoszenia drogą mailową. 

ETAP II 
1. Uczestnik, którego eksponaty zostały zakwalifikowane na Wystawę, jest zobowiązany do dostarczenia 

do 18 listopada 2021 r.  w godzinach pracy urzędu we własnym zakresie i na własny koszt eksponatów 
na Wystawę, na adres Urząd Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1. Kontakt: 
Roman Żuchowski, Kierownik Referatu Kultury i Spraw Społecznych, tel. kom. 696 47 67 69, mail: 
r.zuchowski@michalowice.pl 

2.  Umieszczenia eksponatów w miejscu Wystawy dokonuje Organizator po wcześniejszej rejestracji 

http://www.michalowice.pl/
http://www.mazovia-sgzm.pl/
mailto:r.zuchowski@michalowice.pl


Eksponatu. 
3. Wszelkie prace związane z dopracowaniem ekspozycji Eksponatu możliwe będą po umieszczeniu 

Eksponatu przez Organizatora w sali wystawienniczej. 

§ 6 
PRZEBIEG WYSTAWY I JEJ ZAKOŃCZENIE 

1. Eksponaty zakwalifikowane na Wystawę i dostarczone przez Uczestników zostaną zaprezentowane podczas 
wernisażu z udziałem Artystów i zaproszonych gości w dniu 26 listopada 2021 r. w sali wystawienniczej na 
terenie Urzędu Gminy Michałowice, Urząd Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 
05-816 Michałowice, www.michalowice.pl 

2. Eksponaty Uczestników Wystawy będą prezentowane w sali multimedialnej do dnia 10 stycznia 2022 r. w 
godzinach pracy Urzędu. 

3. Po zakończeniu Wystawy Uczestnik jest zobowiązany do odbioru Eksponatów we własnym zakresie i na własny 
koszt, w terminie do  15 stycznia 2022 r. 

§ 7 
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA I ORGANIZATORA 

1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego do Organizatora jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu przez Uczestnika. 

2. W przypadku dostarczenia Eksponatu odbiegającego od zgłoszonego w formularzu zgłoszeniowym, 
niezgodnego z opisem Eksponatu oraz jego zdjęciami, Organizator ma prawo wykluczenia Eksponatu z 
Wystawy. 

3. Zgłaszając się na Wystawę każdy Uczestnik Wystawy wyraża zgodę na publikacje, utrwalenie i 
zwielokrotnienie fotografii swoich Eksponatów prezentowanych na Wystawie, a także publiczne ich 
wykorzystanie w celu promocji Wystawy oraz jej kolejnych edycji, w szczególności w reklamach 
zewnętrznych, reklamach prasowych, na stronie Organizatora bez dodatkowego wynagrodzenia, bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane tylko na potrzeby organizacji Wystawy. 
5. Organizator zobowiązuje się do dozoru Eksponatów zakwalifikowanych do Wystawy w okresie montażu, 

demontażu oraz podczas trwania wystawy. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie bądź uszkodzenie Eksponatu podczas jego 

transportu organizowanego przez Uczestnika. 
7. Organizator zobowiązuje się do wydania katalogu Wystawy w formacie A4 (ca. 28 str. z okładką) z 

poświęceniem indywidualnej strony każdemu artyście wg przynależności do gminy i wg alfabetu. 
8. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia cateringu podczas wernisażu. 
9. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia występu artystycznego podczas wernisażu. 

10. Organizator zobowiązuje się do przygotowania oraz wydrukowania zaproszeń w ilości po 30 szt. na 
Uczestnika. 

§ 9 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w 
szczególności Kodeksu cywilnego. 

2. Regulamin Wystawy dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.mazovia-
sgzm.pl oraz www.michalowice.pl. 

3. Udział w Wystawie jest bezpłatny. 
4. Autorzy dzieł artystycznych wyrażą zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora konkursu 

nadesłanych przez niego prac, w szczególności w materiałach informacyjnych i promocyjnych SGZM 
Mazovia oraz Gminy Michałowice (np. strona internetowa, artykuły prasowe). 

5. Udział w Wystawie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą Artysty na przetwarzanie jego 
danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2016, poz. 922). Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Wystawie. 
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