Stowarzyszenie Nadzieja w Malanowie
ul. Kaliska 2
62-709 Malanów
tel. 603683250
www.nadzieja.malanow.pl

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
w Malanowie
ul. Kaliska 2
62-709 Malanów
tel. 63/ 288 33 22

Szkoła Podstawowa w Malanowie
62-709 Malanów
tel. 63/ 288 30 14

Regulamin
XIII Pleneru Malarskiego
„Malowniczy Malanów”
1. Organizatorzy:



Stowarzyszenie „Nadzieja” w Malanowie
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
w Malanowie

Wspołorganizatorzy:








Szkoła Podstawowa im. Powstańców
Wielkopolskich w Malanowie

2. Miejsce imprezy:
Lokalizacja wybrana przez uczestnikow
na terenie gminy Malanow.
3. Cel imprezy:




popularyzacja działalnosci plastycznej,
promocja urokliwych miejsc z terenu
Gminy Malanow,
rozwoj umiejętnosci plastycznych dzieci,
młodziezy i dorosłych.

4. Termin: 21-22.09.2019 r.



6. Postanowienia ogolne :


5. Zasady i warunki uczestnictwa :




Zgłoszenia do udział w plenerze nalezy
dokonac do dnia 16.09.2019 r.
Organizator zapewnia potrzebne materiały malarskie.
Uczestnicy proszeni są o zabranie
własnych sztalug.

Młodsi uczestnicy mogą przygotowac
pracę grupową, jeden obraz moze wykonywac do 3 osob.
Prezentacja prac odbędzie się w dniu
15 wrzesnia 2019 r. o godzinie 15:00,
w Malanowie na placu szkolnym
ul. Parkowa 29.
Uczestnicy pleneru przenoszą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz
Organizatora bez ograniczen czasowych
i terytorialnych (art. 50 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia
04.02 1994 r.; Dz. U. 1191 z dn. 21 czerwca 2018 r.), w tym szczegolnie w zakresie
wykorzystywania techniką drukarską
i cyfrową, wystawiania, udostępniania na
stronie internetowej Organizatora i we
wszystkich materiałach promocyjnych
i reklamowych.
W miarę mozliwosci prosimy o zabranie
własnych sztalug.






w czasie malowania w plenerze uczniowie zgłoszeni przez szkoły podstawowe
pozostają pod opieką szkolnego opiekuna,
po prezentacji prac organizator przygotuje spotkanie integracyjne uczestnikow,
koszty dojazdu pokrywają uczestnicy,
obrazy
przechodzą
na
własnosc
Organizatora,
sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzy-





ga Organizator.
wszelkich informacji na temat pleneru
udziela
Krystyna
Sobczak,
tel. 632883014. oraz p. Małgorzata
Przygonska tel. 632883322.
Zapisy w Szkole Podstawowej w Malanowie oraz w Centrum Kultury i Bibliotece
Publicznej w Malanowie.

