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Wystawa jest prezentacją  rękodzieła i rzemiosła artystycznego w różnych jej 

technikach tworzonego przez twórców amatorów mieszkających i tworzących 

na terenie Gminy Krasne. Wielu odwiedzających, nowe kontakty, wyjątkowa 

atmosfera , inspiracje do dalszego tworzenia, to przykłady tego co jest ideą 

organizacji tej imprezy. Wystawa ma na celu m. in. zaprezentowanie twórczości 

amatorskiej mieszkańców gminy i wymianę doświadczeń między twórcami 

różnych technik rękodzielniczych jak również stworzenie cyklicznych spotkań  

z twórcami. 

 

1. Organizatorem imprezy pn. Wystawa Twórców Rękodzieła Artystycznego 

Gminy Krasne jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem. 

 

2. Osobą realizującą działania związane z organizacją Wystawy Twórców 

Rękodzieła Artystycznego Gminy Krasne jest Lidia Hajduk – instruktor 

kulturalno-oświatowy Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem. 

 +48 17 85 55 208,  e-mail: poczta@gokkrasne.pl. 

 

3. Miejscem organizacji Wystawy jest teren Gminnego Ośrodka Kultury  

i Biblioteki w Krasnem, 36-007 Krasne 743. 

 

4. Wystawa będzie czynna  w dniach i w godzinach podanych na plakacie 

informacyjnym. Planowany termin wystawy  - 23-24.09.2017. 

 

5. Osoby obecne na terenie wystawowym są zobowiązane zachowywać się        

w sposób nie zagrażający porządkowi i bezpieczeństwu innych osób na niej 

obecnych, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu Wystawy.  

 

6. Organizator Wystawy uprawniony jest do utrwalania jej przebiegu, przy 

pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  

 

7. Organizator zapewnia powierzchnię wystawienniczą zgodnie z zapisami na 

karcie zgłoszenia. Wystawcy zobowiązani są wykonać aranżację stoiska we 

własnym zakresie, w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla nich samych oraz 

dla osób odwiedzających stoisko. Aranżacja stoiska możliwa jest tylko  

w obrębie wyznaczonego miejsca.  

mailto:poczta@gokkrasne.pl


 

8. Wszyscy uczestnicy Wystawy mają obowiązek zapoznać się z regulaminem 

obiektu, w którym odbywa się Wystawa. Regulamin znajduje się na tablicy 

ogłoszeń przy wejściu głównym.  

 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dewastacje eksponatów 

wystawowych w wyniku: wandalizmu, kradzieży, ognia i innych zdarzeń 

losowych.   

 

10. Uczestnicy imprezy winni zapoznać się z niniejszym Regulaminem  

i stosować się do jego postanowień.  

 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zakazu wejścia na teren wystawowy 

osób, wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie wywołania niepokoju  

i zamieszek.  

 

12. Osoby powodujące szkody w mieniu należącym do organizatora zostaną 

pociągnięte do odpowiedzialności karnej.  

 

 

W czasie trwania Wystawy zabronione jest: 
1. Wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, stosowanie różnego rodzaju 

używek. 

2. Zaśmiecanie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu.  

3. Używanie wulgarnego słownictwa i obrażanie innych osób.  

4. Zakłócanie lub jakiekolwiek działania utrudniające lub uniemożliwiające  

przeprowadzenie Wystawy.  

 


