REGULAMIN OTWARTYCH WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH - „JESIENNE KWIATY I OWOCE”
1. Organizatorem warsztatów jest Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni z siedzibą: 32-566 Alwernia, Rynek 3
2. Cele warsztatów:
- współpraca i integracja społeczna dzieci uzdolnionych plastycznie, kontakt z profesjonalnym artystą.
- praca w grupie przy tworzeniu dużych kompozycji.
- rozwijanie zdolności plastycznych
- zdobycie wiedzy i doświadczenia, poznawanie nowych technik plastycznych.
3. Miejsce, czas warsztatów, technika plastyczna:
- miejsce: Rynek w Alwerni.
- termin: 24.09.2016 r. w godzinach 11:00 – 15:00 - zbiórka uczestników o godzinie 10:30
- techniki: malarstwo na drewnie
4. Zadaniem uczestników będzie namalowanie farbami na desce elementu związanego z jesienną przyrodą (owoce,
kwiaty, liście, grzyby itp.). Z powstałych prac, z pomocą artysty, uczestnicy warsztatów stworzą wspólną kompozycję.
5. Warunki uczestnictwa:
- w warsztatach mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Alwernia, którzy
zgłoszą chęć udziału do dnia 22.09.2016r. na karcie zgłoszeniowej w Samorządowym Ośrodku Kultury w Alwerni.
- możliwy jest udział w warsztatach grupy zorganizowanej dzieci i młodzieży pod nadzorem dorosłego opiekuna
- karty zgłoszeniowe do pobrania na stronie internetowej Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni:
www.sok.alwernia.pl, lub osobiście w siedzibie ośrodka – Alwernia, Rynek 3.
- karty zgłoszeniowe można dostarczać osobiście lub drogą elektroniczną na adres:
iwonakuglin@sokalwernia.home.pl
6. Uczestnicy warsztatów zbierają się w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni w dniu 24.09.2016r.
o godzinie 10:30. Następnie wspólnie z opiekunami przemieszczą się na płytę rynku. W razie niesprzyjającej pogody,
warsztaty odbędą się w budynku Samorządowego Ośrodka Kultury. Przewidywany czas trwania warsztatów
w godzinach od 11:00 do 15:00 z uwzględnieniem wcześniejszego ukończenia pracy w przypadku młodszych
uczestników.
7. Pozostałe warunki:
- Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.
- Wykonane prace plastyczne zostaną wyeksponowane podczas wystawy zorganizowanej w „Galerii A”
Samorządowego Ośrodka Kultury po zakończeniu warsztatów.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich do prac plastycznych
uczestników oraz do wykorzystania ich na wszystkich polach eksploatacji jak również do reprodukowania i
publikowania prac według uznania organizatorów.
9. Uczestnicy warsztatów winni posiadać aktualne ubezpieczenie, organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki
i zdarzenia losowe w trakcie trwania warsztatów.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia mienia uczestników warsztatów.
11. Organizator zapewnia materiały plastyczne konieczne do przeprowadzenia warsztatów.
12. Organizator uwzględnia możliwość transportu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Alwernia - jedynie grup
zorganizowanych z opiekunami, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
13. Organizator nie zapewnia posiłków podczas trwania warsztatów
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

