REGULAMIN PLENERU MALARSKIEGO
„Pierwsze koty za płoty”

1. Organizatorem Pleneru Malarskiego w ramach Dni Puszczy Kozienickiej 2016r.„Pierwsze
koty za płoty” jest Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, ul. Warszawska 29,
26-900 Kozienice.
2. W ramach Pleneru przeprowadzone zostaną zajęcia teoretyczne i warsztatowe

z malarstwa w dniu 04.06.2016r. w godz. 12.00-16.00 na terenie Ośrodka Rekreacji
i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, ul. Bohaterów Studzianek 30,
26-900 Kozienice (nad jeziorem).
3. Zajęcia będą prowadzone przez artystę plastyka, pedagoga z wieloletnim doświadczeniem,
którego zapewnia organizator.

4. W Plenerze Malarskim mogą wziąć udział uczniowie ze szkół podstawowych, z klasy
5 i 6, szkół gimnazjalnych i średnich gminy Kozienice wykazujący uzdolnienia plastycznie.
Uczniów wybiera nauczyciel plastyki spośród tych, którzy w roku szkolnym 2015/2016
brali czynny udział w konkursach plastycznych o zasięgu pozaszkolnym. Warunkiem
uczestnictwa w Plenerze jest również terminowo złożona, prawidłowo wypełniona karta
zgłoszenia.
5. Kartę zgłoszenia – należy złożyć do dnia 30.05.2016 do godz. 16.00 (na adres e-mail
pit@dkkozienice.pl lub w Punkcie Informacji Centrum Kulturalno Artystycznego,
ul. Warszawska 29, 26- 900 Kozienice). Każda szkoła może zgłosić maksymalnie: szkoły

miejskie do 4 uczniów, szkoły wiejskie do 2 uczniów. Liczba miejsc na Plener jest
ograniczona, dlatego o kwalifikacji do Pleneru decyduje kolejność zgłoszeń, do
wyczerpania limitu miejsc. Lista uczestników zakwalifikowanych do Pleneru zostanie
opublikowana na stronie internetowej organizatora (www.dkkozienice.pl) w dniu
31.05.2016 r. (w zakładce dotyczącej tegorocznej edycji Dni Puszczy Kozienickiej).
6.

Uczestnicy Pleneru będą się posługiwać techniką akwarelową lub /i akrylową.
7. Organizator zapewnia wszystkie materiały plastyczne w tym: sztalugi, podkłady
malarskie, farby, pędzle, naczynia na wodę. Uczestnik powinien zaopatrzyć się jedynie
w luźne okrycie osłaniające ubranie przed zabrudzeniem.
8. Dojazd uczestników na miejsce Pleneru – we własnym zakresie. Obowiązuje
punktualne przybycie na miejsce zbiórki. W przypadku rezygnacji z udziału w Plenerze
należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować organizatora.
9. Prace powstałe podczas Pleneru przechodzą na własność organizatora.
10. Uczestnicy pleneru otrzymają pamiątkowe CERTYFIKATY.
11. Zgłoszenie ucznia do udziału w Plenerze jest jednoznaczne z akceptacją zapisów
regulaminu.
12. Dane zawarte w karcie zgłoszenia są niezbędne do przeprowadzenia procesu
rekrutacji na Plener Malarski. Uczestnik podaje je dobrowolnie, mając prawo do ich
poprawiania.

13. Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator.
14. Kontakt:
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice
Osoba odpowiedzialna za organizację Pleneru : Agnieszka Żarłak,
e-mail: agnieszka.zarlak@dkkozienice.pl, tel.48 611 07 50 wew.128

w załączeniu:
1. Karta zgłoszenia (dla każdego ucznia wypełniana indywidualnie).

KARTA ZGŁOSZENIA - PLENER MALARSKI „Pierwsze koty za płoty”
Szkoła: …………………………………………………………………………………………….……..……………………….
Adres szkoły: ………..……………………………………………………………………….………..…………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………..
Uczestnik
Nazwisko i imię: ……………………………………………………………………………………….…………………………
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………….……………………………….
Tel. kontaktowy (do rodzica/opiekuna)....…………………………………..……………………………………….
Imię i nazwisko nauczyciela plastyki:

……………………..……………………………………………
nr tel. ………………………………………….……………………...

Rekomendacja:
(Uzasadnienie wyboru na podstawie obserwacji postępów artystycznych ucznia oraz
informacji o uczniu np.: ulubiona technika plastyczna, najważniejsze osiągnięcia plastyczne,
najlepiej realizowane tematy itp.)
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………..
podpis nauczyciela plastyki

…………………………………………..……
podpis dyrektora szkoły
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Pleneru Malarskiego „Pierwsze koty za płoty” zgadzam się
z jego treścią i akceptuję Regulamin bez zastrzeżeń. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w formularzu na cele związane z konkursem zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe zostały podane
dobrowolnie. Jestem świadom(a) iż przysługuje mi prawo do ich wglądu, poprawiania, uzupełniania oraz
usuwania. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego/ucznia/ dziecka/podopiecznego
biorącego udział w plenerze w formie zdjęć, filmów i materiałów promocyjnych (programy, plakaty, foldery,
wydawnictwa, publikacje w Internecie i telewizji).

Miejscowość, dnia …………………….…………………………………………..
…………………………………………………………………..
podpis opiekuna prawnego/rodzica

