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Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej
zaprasza na plener

9:30 - Zbiórka
9:45 - wyjazd z Miejskiego Domu
Kultury na Skansen w Kolbuszowej
10:00 -Rozpoczęcie prac plenerowych
12:00 -Obiad
12:30- Cd. prac plenerowych
15:00 -Zakończenie prac, wyjazd
15:30 -Powrót do Kolbuszowej, oddanie prac
16:00 -Zakończenie pleneru
,,Wiatraki przy wiatrakach”
12 czerwca 2021
Skansen w Kolbuszowej

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej zaprasza na
PLENER MALARSKI WIATRAKI 2021
pt. ,,Wiatraki przy wiatrakach” - sobota 12 czerwca
REGULAMIN
ORGANIZATOR:
- Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej
CEL PLENERU:
- rozwój uzdolnień plastycznych u dzieci i młodzieży
- kształtowanie wrażliwości i poczucia piękna
- rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia
WARUNKI UCZESTNICTWA:
- uczestnicy wykonują prace tylko w technice malarstwa i rysunku, wykonane prace plastyczne
organizator zbiera bezpośrednio po zakończeniu pleneru
- w plenerze mogą brać udział dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej z klas IV- VIII
wybrana przez nauczyciela sztuki
- ilość uczniów jest ograniczona – maksimum ośmiu uczniów i opiekun z każdej instytucji
- uczestnicy powinni być zaopatrzeni w podstawowe materiały potrzebne do wykonania prac
w zależności od indywidualnych upodobań technicznych
- Każdy uczestnik zostawia do oceny jedną pracę bezpośrednio po zakończeniu pleneru.
SPRAWY ORGANIZACYJNE:
Plener Malarski – „Wiatraki 2021” odbędzie się 12 czerwca 2021 roku (Sobota). Chętni przyjeżdżają
wraz z opiekunami do Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej. Wyżywienie uczestników: jeden
posiłek i napoje zapewnia MDK.
Zgłoszenia należy kierować do 7 czerwca 2021 roku
osobiście
telefonicznie

e-mail: kultura@mdkkolbuszowa.pl
Miejski Dom Kultury, 36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 66; Inf. telefoniczna pod
nr tel. 17 2271 563 (Teresa Michałek) lub kom. 783 144 266. W zgłoszeniu prosimy podać:
- Imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwę placówki, imię i nazwisko opiekuna.
- Zgody rodziców na wyjazd uczestników oraz telefony kontaktowe do ich domów zobowiązani są
posiadać opiekunowie wychowanków.
- Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie indywidualnych zgód rodziców lub opiekunów na
przetwarzanie danych osobowych i wizerunku oraz ich dostarczenie do MDK.

NAGRODY:
Jury przyzna po 3 nagrody główne oraz dodatkowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy
i podziękowania. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas otwarcia wystawy poplenerowej
o godz. 10:00 w piątek 18 czerwca 2021 roku w ,,Galerii pod Trąbami i Bębnem” Miejskiego Domu
Kultury w Kolbuszowej.

