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Organizatorem Pleneru jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 

w Sokołowie Młp. przy współpracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej. 

Celem Pleneru jest: zainteresowanie pięknem krajobrazu i architektury Ziemi Sokołowskiej – 

gminy i miasta Sokołów Młp.; rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności 

plastycznych; wyrobienie potrzeby obcowania z naturą, sztuką, zabytkami. 

PPlleenneerr  ooddbbęęddzziiee  ssiięę  2266  mmaajjaa  22001188  rrookkuu  ww  GGóórrnniiee..  

Uczestnicy Pleneru zbierają się przed budynkiem MGOKSiR w Sokołowie o godzinie 8.30. 

Wyjazd autokaru – godz. 8.45. Rozpoczęcie Pleneru – godz. 9.00; zakończenie – godz. 16.00. 

Przerwa na posiłek – godz. 12.00. Gorący posiłek, słodycze i napoje zapewnia Organizator. 

Do udziału w Plenerze zapraszamy dzieci z klas IV-VII szkół podstawowych oraz młodzież 

gimnazjalną i ponadgimnazjalną z terenu gminy i miasta Sokołów Młp. Zapraszamy również 

malujące osoby dorosłe (amatorów i profesjonalistów), pochodzące z gminy i miasta Sokołów 

Młp. oraz gmin (miast) sąsiadujących – Kamień, Głogów Młp., Trzebownisko. 

Uczestnicy Pleneru wykonują jedną pracę dowolną techniką. Każdą pracę należy podpisać 

na odwrocie, podając jej tytuł, imię i nazwisko autora, nazwę szkoły lub adres domowy 

(w przypadku dorosłych) oraz kat. wiekową (I, II lub III). 

Wszystkich zainteresowanych Plenerem prosimy w terminie do 22 maja 2018 r. o przesłanie 

listy uczestników (karta zgłoszenia w załączeniu) pod adres: Miejsko Gminny Ośrodek 

Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp. Przyjmujemy również 

zgłoszenia tel./fax: 17 77 29 053 oraz e-mail: mgoksir@sokolow-mlp.pl 

Zgłoszona grupa nie może przekroczyć 3 osób + 1 opiekun (z jednej placówki). 

Osoby dorosłe zgłaszają się indywidualnie.   

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń! 

Uczestnicy przyjeżdżają do Sokołowa na koszt własny. Organizator zapewnia: dla dorosłych 

blejtramy 40x50 cm, dla dzieci i młodzieży – bloki A3 i pastele olejne. Pozostałe materiały 

i narzędzia (np. farby, pędzle, ołówki, palety itp.) – we własnym zakresie. Uczestnicy 

przywożą ze sobą składane krzesełko lub koc, twardy podkład pod karton. 

Do dyspozycji uczestników będzie również kilkanaście sztalug. 

Wykonane podczas Pleneru prace uczestnicy zostawiają u Organizatora po zakończeniu 

Pleneru. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja, która będzie oceniała 

prace w trzech kategoriach wiekowych: I – dzieci z klas IV-VII szkół podstawowych, II – 

młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna oraz III – dorośli. Autorzy prac nagrodzonych 

i wyróżnionych otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy – dyplomy za 

udział w Plenerze. Komisja będzie brała pod uwagę głównie poziom artystyczny prac, 

oryginalne ujęcie tematu, kompozycję. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na 

własność Organizatora. Pozostałe można odbierać po zakończonej wystawie do końca 

wakacji. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wykonanych podczas Pleneru prac 

oraz do wykorzystania wizerunku i danych osobowych autorów w celach promocyjnych. 

Protokół oraz termin FINISAŻU wystawy poplenerowej i wręczania nagród zostaną 

zamieszczone na stronie internetowej MGOKSiR. 

Fundatorami nagród są: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie 

oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej. 
 

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.mgoksir-sokolow.pl 
 

Dodatkowych informacji udziela Henryka Boho, instruktor plastyki w MGOKSiR. 

Tel. 17 77 29 053, w. 26 
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