
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXV 

PLENER MALARSKI 

oraz 

I PLENER RZEŹBIARSKI 

 
 

 

 

WOŹNIKI 2015 

 



 

Organizator: 
MGOK Woźniki przy współpracy 

Urzędu Miejskiego w Woźnikach. 

 

Założenia programowe: 
- podnoszenie kultury życia codziennego, 

- popularyzacja twórczości artystycznej poprzez działania 

plastyczne, 

- wymiana doświadczeń i form pracy twórczej, 

- integracja środowisk artystycznych 

Warunki uczestnictwa: 
- w plenerze mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat. 

- warunkiem uczestnictwa w plenerze jest przesłanie 

wypełnionej karty zgłoszenia do 18.07.2015r. na adres: 

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

ul. Górna 5 

42-289 Woźniki 

e-mail: biuro@mgokwozniki.com 

Uczestnicy pleneru malarskiego zobowiązani są do 

pozostawienia dwóch obrazów na blejtramach oraz jednej pracy 

na papierze wykonanej dowolną techniką plastyczną.  

Uczestnicy pleneru rzeźbiarskiego zobowiązani są do oddania 

organizatorowi wykonanej na plenerze rzeźby. 

Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego dysponowania 

pracami plenerowymi, m.in. do nieodpłatnego przekazywania, 

reprodukowania w celach popularyzatorskich oraz 

dokumentacyjnych. Artysta - uczestnik pleneru, zrzeka się praw 

autorskich z przekazanych prac na rzecz organizatora. 

 

 

Organizator zapewnia: 

- bezpłatne zakwaterowanie z dostępem do urządzeń sanitarnych, 

- podstawowe materiały niezbędne do wykonania prac 

malarskich: 2 blejtramy, komplet farb, 3 pędzle, szkicownik, 

lub drewno lipowe do wykonania rzeźby w miarę możliwości do 

potrzeb swoich projektów. 

- spotkania zapoznawcze  i imprezy towarzyszące. 

 

Ustalenia końcowe: 

- plener malarski trwać będzie od 11-16.08.2015 r. 

- przyjazd i zakwaterowanie uczestników pleneru w dniu 

11 sierpnia 2015 roku po godzinie 13
00

 w Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Kultury w Woźnikach, 

(organizator zapewnia spanie w sali widowiskowej MGOK na  

dmuchanych materacach, dostęp do sanitariatów. Prosimy o 

zabranie śpiworów, poduszek itp.) 

- uczestnicy pleneru przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji 

delegującej, 

-  szczegółowy program pobytu przedstawiony zostanie na      

   spotkaniu organizacyjnym w dniu przyjazdu, 

- 15 sierpnia od godziny 9
00 

na woźnickim Rynku odbędzie 

   Festiwal Rozmaitości i Sztuki Wszelakiej, 

- wykonane prace należy oddać 16.08.2015r. do godziny 13
00

  

-  wernisaż plenerowy rozpocznie się w niedzielę 16.08.2015r.    

o godzinie16
00

   

- dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 

   34 3573037 od wtorku do soboty w godz. od 13
00

 do 21
00

, 

- ilość miejsc noclegowych oraz uczestników pleneru jest 

ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń). 

 

 


