REGULAMIN
Wystawy o św. Janie Pawle II
Organizatorzy:
Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Ostrzeszów (63500), ul. Leśna 5, zwyczajowo określany mianem: Klasztor Sióstr Nazaretanek
i Fundacja Zabytkom Na Ratunek „NAZARET”, Ostrzeszów (63-500), ul. Leśna 5
(w dalszej części tekstu: Fundacja).
I. Informacje wstępne
1. Z inicjatywy Organizatorów, we współpracy z Ostrzeszowskim Centrum Kultury,
mieszkańcami Ostrzeszowa i regionu oraz Przyjaciółmi Klasztoru w Ostrzeszowie,
w Muzeum Klasztornym w Ostrzeszowie, przy Klasztorze Sióstr Nazaretanek (ul. Leśna 5),
jest organizowana Wystawa poświęcona św. Janowi Pawłowi II (w dalszej części tekstu:
Wystawa).
2. Niniejszy Regulamin Wystawy o św. Janie Pawle II (w dalszej części tekstu: Regulamin),
określa

cele

i

zasady udziału

we

współtworzeniu

Wystawy osób

potencjalnie

zainteresowanych.

II. Cele Wystawy
1. Przybliżenie Postaci św. Jana Pawła II dzieciom i młodzieży.
2. Pogłębienie znajomości Osoby Papieża i Jego spuścizny wśród dorosłych.
3. Wyeksponowanie dokonań Jana Pawła II na rzecz troski o człowieka, od poczęcia do
naturalnej śmierci.
4. Aktywizacja społeczności lokalnej na płaszczyźnie kultury poprzez zaangażowanie we
współtworzenie Wystawy.
1

III. Zasady udziału we współtworzeniu Wystawy
1. Zaproszenie do współtworzenia Wystawy jest adresowane do wszystkich, którym
z różnych racji, bliska jest Postać Jana Pawła II, a także do tych, którzy dzięki zaangażowaniu
się we współtworzenie Wystawy, chcieliby Go bardziej poznać, a więc zarówno do dzieci,
młodzieży jak i dorosłych.
2. Zaangażowanie we współtworzenie Wystawy może polegać na:
a) udostępnieniu eksponatu/ów na czas Wystawy, w formie m.in.: zdjęć z Ojcem św., zdjęć
osoby Papieża, także zdjęć w formie elektronicznej, innych pamiątek i materiałów,
związanych z Janem Pawłem II, pochodzących z różnych okresów Jego życia, także z okresu
zanim został Papieżem (w dalszej części tekstu: eksponaty);
b) napisaniu krótkiego (kilka, kilkanaście zdań) wspomnienia/refleksji pt.: „Moje spotkanie
ze św. Janem Pawłem II” (w dalszej części tekstu: wspomnienie);
c) wykonaniu prac plastycznych dot. Jana Pawła II (w dalszej części tekstu: prace),
w dowolnej formie i technice, w szczególności: malarskiej, rzeźbiarskiej i graficznej. Można
też połączyć różne formy plastyczne. Prace wykonane ręcznie w technice malarskiej
i graficznej powinny mieć format nie mniejszy niż A 4 i nie większy niż A 3.
3. Eksponaty i prace, o których mowa w punkcie III.2, zostaną umieszczone na Wystawie,
która będzie miała miejsce w Muzeum Klasztornym w Ostrzeszowie.
4. Osoby udostępniające swoje dzieła (wspomnienia, prace, wykonane przez siebie zdjęcia
itp.) w sposób określony w pkt. IV. Regulaminu, wyrażają zgodę na ich upublicznienie
i rozpowszechnianie w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5.Prognozowany czas trwania Wystawy: koniec maja 2017 roku- czerwiec 2018 roku. Przy
czym Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wydłużenia czasu trwania ekspozycji,
w przypadku dużego zainteresowania Wystawą.
6. Koszty dostarczenia eksponatów o których mowa w pkt. III.2 a) Regulaminu ponoszą
osoby je udostępniające, a ich udostępnienie na okres trwania Wystawy ma charakter
nieodpłatny.
7. Koszty wykonania i dostarczenia prac, o których mowa odpowiednio w pkt. III.2.b)
i III.2.c), ponoszą twórcy, a ich udostępnienie na Wystawę ma charakter nieodpłatny.
8. Wszystkie eksponaty, wspomnienia i prace, o których mowa w pkt. III.2. lub wszelkie inne
materiały, udostępnione na Wystawę, powinny być podpisane i zawierać dane do kontaktu
osób je udostępniających.
9. Organizatorzy Wystawy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia
udostępnionych na Wystawę eksponatów, wspomnień, prac i materiałów.
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10. Po zakończeniu Wystawy, osoby udostępniające eksponaty, wspomnienia, prace
i materiały, będą mogły je odebrać (na swój koszt) lub też przekazać je nieodpłatnie na rzecz
Fundacji.
11.Wszelkich informacji dodatkowych, związanych z organizacją Wystawy, udziela
Agata Podniesińska pod nr tel. 797 907 977.
IV. Termin i miejsce składania eksponatów, wspomnień i prac
1.Eksponaty, wspomnienia i prace, o których mowa w pkt. III.2, należy dostarczyć
najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2017 roku do Klasztoru Sióstr Nazaretanek, przy ul. Leśnej
5 w Ostrzeszowie.
2.Zdjęcia w formie elektronicznej, o których mowa w pkt. III.2a) Regulaminu i wspomnienia,
o których mowa w pkt. III.2b) Regulaminu, mogą zostać także przesłane drogą elektroniczną
na adres e-mail: nazaretankiostrzeszow@gmail.com

W imieniu Organizatorów:

Iwona Królska

Iwona Baczmańska

/Przełożona Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr

/Prezes Fundacji Zabytkom Na Ratunek

Najświętszej Rodziny z Nazaretu

„NAZARET”/

w Ostrzeszowie/

Ostrzeszów, 20.03.2017r.
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