
                              REGULAMIN  PLENERU  MALARSKO-RYSUNKOWEGO
PN. „NASZE  SKARBY  NATURY”

1. Organizatorzy  Pleneru:  Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu przy współudziale
                      Klasztoru Znalezienia Krzyża Świętego  Zakonu Braci Mniejszych

   Konwentualnych  (Franciszkanów)  w  Kalwarii  Pacławskiej
   i Nadleśnictwa Bircza

     2. Cele pleneru:
     - rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
     - dostrzeganie piękna otaczającej nas przyrody, w tym różnorodności biologicznej               
        i  form ochrony przyrody w regionie,

– kształtowanie świadomego i odpowiedzialnego stosunku do środowiska przyrodniczego, - 
integracja i wymiana doświadczeń młodzieży z terenu Gminy Fredropol – Park

– Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego,
– wyzwolenie aktywności twórczej uczestników pleneru w oparciu o naturalne elementy 

przyrody,
–  nawiązanie tematyką Plenery do Europejskiego  Dnia Parków,  przypadającego w tym 

dniu.
     3. Wiek uczestników pleneru malarskiego:
     - uczniowie klas IV-VIII oraz III klas gimnazjalnych (po 10 uczniów ze szkoły) wybranych    
       przez nauczycieli plastyki/techniki
    4. Technika i forma prac: 
         - prace na kartonie formatu A 3 malowane farbami lub kredkami
    5. Wszyscy uczestnicy Pleneru będą pracować pod "plastycznym okiem" swoich opiekunów.
6. Termin zgłaszania uczestników  do dnia 17 maja  2019 r. (proszę podać ilość uczniów, z jakich
     klas, ilość opiekunów))
     tel:  16 670 39 69 w. 25
     e:mail: malgosia@zpkprzemysl.pl 
     7. Plener malarski należy traktować jak zabawę i spotkanie integracyjne, niemniej jednak 
          wszystkie prace będą symbolicznie nagrodzone, a następnie zaprezentowane na   
          wystawach  poplenerowych w: Urzędzie Gminy Fredropol oraz na życzenie, w szkołach  
          uczestniczących w plenerze.
    8. Organizatorzy zapewniają:
     - słoneczną pogodę,
     - papier, 
     - nagrody,
      -ognisko, miłą atmosferę oraz inne atrakcje i niespodzianki.

UWAGA!!

Uczestnicy pleneru zabierają ze sobą we własnym zakresie  siedziska,  farby/kredki, pędzle, ołówki
do szkicowania i gumki do mazania (w miarę potrzeb) pojemniki na wodę oraz oczywiście dobre

humory.

Udział w plenerze jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do
wykorzystywania wykonanych prac malarsko-rysunkowych dla celów promocyjnych (wybrane

prace zostaną umieszczone na wystawach pokonkursowych, w publikacjach oraz na stronach
internetowych Organizatora konkursu). 

mailto:malgosia@zpkprzemysl.pl


Ramowy program pleneru:

godz. 9 00 -  zbiórka  uczestników  pleneru  na  placu  Klasztornym  w  Kalwarii  Pacławskiej,
powitanie uczestników i krótka informacja organizacyjna

godz. 9 15 – 10  45 -  malowanie otaczającej przyrody w wybranych miejscach  w okolicy pod 
opieką nauczycieli

godz. 11 00 -11 45 -  ocena prac, podsumowanie pleneru, rozdanie nagród, prezentacja  
                                       prac na wystawie plenerowej

godz. 11 45  - 14 00 - ognisko, konkurs przyrodniczy na temat walorów przyrodniczo-
krajobrazowo-kulturowych Parku Krajobrazowego Pogórza 
Przemyskiego                                            

godz. 14 10 - pożegnanie uczestników pleneru


	REGULAMIN PLENERU MALARSKO-RYSUNKOWEGO

