IV GMINNY PLENER MALARSKI DLA PLASTYKÓW AMATORÓW
„RAWICKA STARÓWKA”
z okazji 380 – lecia Rawicza
w ramach 18. Ogólnopolskiego Przeglądu Sztuki Współczesnej „FORMA 2018”
REGULAMIN
1. Organizatorem pleneru jest Urząd Miejski Gminy Rawicz oraz Dom Kultury w
Rawiczu pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Rawicz.
2. Tematem przewodnim pleneru jest stara część miasta Rawicz, jego zabytki,
kamieniczki i ciekawe miejsca według własnej inspiracji w technikach malarskich
(olej, akryl na płótnie oraz akwarela)
3. Termin pleneru: 26 - 29 lipca 2018 roku.
4. Spotkanie organizacyjne 25 lipca 2017 roku o godz.17.00 w Pracowni Plastycznej
im. Zbigniewa Łukowiaka.
5. Celem pleneru jest:
- stworzenie możliwości szerokiego udziału uzdolnionych amatorów w dziedzinie
sztuk plastycznych w plenerze z gminy Rawicz
- propagowanie i rozwijanie twórczości malarskiej, a tym samym wyszukanie
talentów plastycznych
- rozwijanie zainteresowań i wzbogacanie technik malarskich
6. Plener ma charakter indywidualny, w którym mogą wziąć udział wszystkie
zainteresowane osoby z gminy Rawicz w wieku od 17 lat.
7. Ilość miejsc jest ograniczona i wynosi 25 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.
8. Warunkiem uczestnictwa w plenerze jest dostarczenie osobiste karty zgłoszenia
(karta zgłoszenia dostępna w Domu Kultury w Rawiczu) w terminie do dnia 16
lipca 2018 roku do Domu Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1, Rawicz
9. Organizatorzy zapewniają podobrazia malarskie o wymiarach 50cm x 60cm w ilości
2 szt dla każdego uczestnika, papier akwarelowy oraz sztalugi stacjonarne, które w
razie potrzeby dostarczy każdemu uczestnikowi w miejsce pracy w plenerze.
Organizator zapewnia również część farb i mediów.
Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek dla uczestników pleneru w postaci obiadu.
10. Uczestnicy pleneru zobowiązani są do przekazania jednej ze swoich prac
powstałych podczas pleneru na rzecz Organizatorów. Wyboru prac dokona
Burmistrz Gminy Rawicz lub osoba przez niego powołana.
11. Efektem końcowym pleneru będzie WYSTAWA POPLENEROWA.
12. Osoby biorące udział w plenerze zobowiązane są do przestrzegania ogólnie
przyjętych zasad koleżeńskiej współpracy. Uczestnicy pleneru wyrażają zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych (Dz. U. 1997 r. nr 133poz. 883). Sprawy nie ujęte regulaminem
rozstrzyga Organizator pleneru.
13. PODCZAS WYDARZENIA PROWADZONA BĘDZIE DOKUMENTACJA
FOTOGRAFICZNA/ FILMOWA.
Wszelkich informacji udziela :
Artysta Plastyk mgr Tomasz Bzdęga
( dostępny pod numerem telefonu 506169848)

