Szanowni Państwo!
W imieniu Miejskiego Ośrodka Kultury chciałabym zaproponować Państwu udział w Internetowej Galerii Amatorów „IGA”, działającej w ramach strony internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury
www.mok.nowytarg.pl
Galeria „IGA” służy promocji artystów amatorów, współpracujących
z MOK w Nowym Targu. Ma postać strony internetowej, na której
umieszczone są zdjęcia prac oraz krótkie informacje o autorach wraz z
ich danymi adresowymi.
„IGA” została utworzona aby zaprezentować Państwa twórczość w Internecie oraz aby ułatwić instytucjom kultury, galeriom i indywidualnym odbiorcom kontakt z Państwem.
Mamy nadzieję, że powstanie tej internetowej bazy danych pod egidą
Miejskiego Ośrodka Kultury przyczyni się do dalszego nagłośnienia
Państwa twórczości oraz doprowadzi do nawiązania wielu owocnych
kontaktów.
Udział w „IGA” jest bezpłatny.
Jeśli są Państwo zainteresowani naszą propozycją, prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i przesłanie jej na adres:
Miejski Ośrodek Kultury
34 – 400 Nowy Targ
Aleje Tysiąclecia 37

ANKIETA
do Internetowej Galerii Amatorów IGA















zgłaszam swój akces do Internetowej Galerii Amatorów „IGA”, działającej pod egidą Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu, na jego stronach internetowych
tworzę w następujących technikach:
…………………………………………………………………………………...
jestem w stanie dostarczyć odbitki lub zdjęcia cyfrowe swoich prac oraz krótką informację o
sobie na dyskietce lub CD
nie posiadam żadnych zdjęć swoich prac i proszę o pomoc w sporządzeniu ich
posiadam własną pracownię / galerię
mogę poprowadzić zajęcia pokazowe (np. dla młodzieży)
uczestniczyłam / uczestniczyłem w targach sztuki ludowej lub amatorskiej
(gdzie?..................................................................................................................
kiedy?..................................................................................................................)
brałam / brałem udział w wystawach indywidualnych
(gdzie?..................................................................................................................
kiedy?..................................................................................................................)
brałam / brałem udział w wystawach zbiorowych
(gdzie?..................................................................................................................
kiedy?..................................................................................................................)
chętnie wezmę udział w wyjazdowym plenerze
o częściowo odpłatnym
o bezpłatnym
o przy dojeździe we własnym zakresie

Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury










udział w Konkursie Amatorskiej Twórczości Plastycznej
udział w Jarmarku Podhalańskim
udział w Klubie Plastyka Amatora „Wizja”
udział w Laboratorium Sztuki
wystawy indywidualne
wystawy zbiorowe
pokazy lub wykłady
udział w wernisażach
inne

imię i nazwisko

adres z kodem

telefon

telefon komórkowy

adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu
na potrzeby Internetowej Galerii Amatorów „IGA”.

miejscowość i data

podpis

