Pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Organizatorem Pleneru jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Sokołowie Małopolskim przy współpracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej
oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Małopolskim.
W roku obchodów 450-lecia lokacji Sokołowa pragniemy zainteresować młodych uczestników
Pleneru pięknem krajobrazu i architektury Sokołowa Małopolskiego, pomóc rozwinąć
wrażliwość estetyczną oraz zdolności plastyczne, przybliżyć do natury, sztuki, zabytków,
mieszkańców, historii i tradycji tego ponad czterechsetletniego miasta.
Do udziału w Plenerze zapraszamy dzieci z klas IV-VIII szkół podstawowych oraz młodzież
gimnazjalną i ponadgimnazjalną z terenu gminy i miasta Sokołów Młp. oraz gmin (miast)
sąsiadujących.
Plener odbędzie się 25 maja 2019 roku w Sokołowie Małopolskim.
Uczestnicy Pleneru zbierają się przed budynkiem MGOKSiR w Sokołowie Młp. przy ulicy
Rzeszowskiej o godz. 9.00. Zakończenie Pleneru planowane jest na godz. 16.00. Przerwa na
posiłek – godz. 12.00. Gorący posiłek, słodycze i napoje zapewnia Organizator.
Wszystkich zainteresowanych Plenerem prosimy w terminie do 20 maja 2019 r. o dostarczenie
listy uczestników (karta zgłoszenia w załączeniu) pod adres: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji, ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp. Zgłoszona grupa nie może
przekroczyć 4 osób + 1 opiekun (z jednej placówki).
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!
Uczestnicy przyjeżdżają do Sokołowa na koszt własny. Organizator zapewnia bloki A3 i pastele
olejne. Pozostałe materiały i narzędzia (np. blejtramy, farby, pędzle, ołówki, palety itp.) – we
własnym zakresie. Uczestnicy przywożą ze sobą składane krzesełko lub koc, twardy podkład pod
karton. Do dyspozycji uczestników będzie kilkanaście sztalug.
Uczestnicy Pleneru wykonują jedną pracę dowolną techniką. Każdą pracę należy podpisać na
odwrocie, podając jej tytuł, imię, nazwisko i wiek autora, nazwę placówki oraz imię i nazwisko
opiekuna artystycznego. Mile widziane będą prace plastyczne opiekunów.
Wykonane podczas Pleneru prace uczestnicy zostawiają u Organizatora po zakończeniu Pleneru.
Oceny prac dokona powołana przez Organizatora komisja w dwóch kategoriach wiekowych:
I – dzieci z klas IV-VIII szkół podstawowych, II – młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna.
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, umiejętności warsztatowe. Prace
nagrodzone pozostają własnością Organizatora. Fundatorami nagród są: Miejsko Gminny
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna oraz Towarzystwo
Miłośników Ziemi Sokołowskiej.
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich eksponowanie oraz
na publikację nazwiska autora. Udział w Plenerze i konkursie jest dobrowolny i równoznaczny
z udzieleniem zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku
w ramach realizacji celów konkursu, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926).
O terminie wystawy i podsumowania Pleneru oraz wynikach konkursu uczestnicy zostaną
powiadomieni na stronach internetowych MGOKSiR.
Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.mgoksir-sokolow.pl
Dodatkowe informacje po numerem tel. 17 77 29 053.

