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Regulamin  galerii 

1. Galeria A10 jest przestrzenią wystawienniczą , w której prezentuje się przede wszystkim 

twórczość plastyczną : 

- uczniów i absolwentów ZSP w Lublinie 

- przedstawicieli lokalnego środowiska artystycznego. 

2. Galeria prowadzi działalność dydaktyczną, w ramach której mogą być realizowane  

projekty edukacyjne oraz warsztaty adresowane do uczniów ZSP, zaproszonych szkół i 

placówek edukacyjnych. 

3. Eksponaty oraz wszelkie elementy ekspozycji znajdujące się w Galerii A10 oraz działania 

artystyczne w niej prowadzone, należy traktować z poszanowaniem oraz należytą 

dbałością, aby zapobiec ewentualnym zniszczeniom. 

4. Za działalność organizacyjną, kuratorską i promocyjną odpowiada opiekun galerii . W celu 

realizacji zadań opiekun galerii może korzystać z pomocy innych nauczycieli  

wyznaczonych przez Dyrektora PLSP w Lublinie, w ramach swoich zadań wynikających z 

statutowego działania na rzecz szkoły, a ich bezpośrednim przełożonym jest zastępca 

Dyrektora do Spraw Artystycznych. 

5. Zespół zarządzający Galerią odpowiedzialny jest za: 

- prowadzenie i aktualizowanie harmonogramu wystaw 

- organizacja wernisaży, 

- promocję wystaw, 

- nadzorowanie montażu oraz demontażu wystawy, 

- realizację i koordynowanie projektów artystycznych, 

- kształtowanie wizerunku oraz kierunku rozwoju Galerii, 

- opracowanie strategii promocji Galerii oraz wydarzeń w niej organizowanych, 

- opracowanie identyfikacji wizualnej oraz materiałów promocyjnych. 

6. Galeria zapewnia pomoc w przygotowaniu ekspozycji, oprawę plastyczną (foldery, 

plakaty, zaproszenia, podpisy pod prace) i promocję wystawy w lokalnych mediach. 

7. Program działania Galerii opracowuje się na rok szkolny i jest on przedstawiony na 

zebraniu sekcji nauczycieli przedmiotów artystyczno -zawodowych na początku roku 

szkolnego. 

8. Wernisaże odbywają się w czwartki- piątki w godz. 17.00-18.00. 

9. Galeria otwarta jest dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00- 

16.00 . 

10. W trakcie trwania wystawy planowane jest spotkanie artysty z uczniami szkoły 

Galeria sztuki A10 istnieje przy Zespole Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida 

w Lublinie od 1982 r. Obecną nazwę uzyskała w 2018 r. Głównym celem 

galerii jest promowanie twórczości uczniów i absolwentów szkoły oraz 

lokalnych twórców. Galeria współpracuje z lubelskim Związkiem Artystów 

Plastyków oraz Wydziałem Artystycznym UMCS w Lublinie. 
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11. Wszelkie działania oraz ingerencje w przestrzeni wystawienniczej należy uzgadniać                     

z Dyrektorem Szkoły oraz zespołem odpowiedzialnym za Galerię. 

12. Galeria promuje oraz archiwizuje swoją działalność na stronie internetowej szkoły oraz 

na platformie Facebook. 

 

 

 

 

 


