
 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem 
Euroregionu Glacensis 

REGULAMIN OTWARTEGO PLENERU MALARSKO –RYSUNKOWEGO dla Dzieci i Młodzieży 

Malarze Gór Orlickich i Gór Sowich. 

1. Cele pleneru:  

- przedstawienie twórczości artystów Gór Orlickich i Sowich XX i XXI wieku 

przybliżenie i współpraca i integracja społeczna dzieci i młodzieży uzdolnionej plastycznie z różnych 
krajów 

-rozbudzenie zmysłu obserwacji i uwrażliwienia na widzenie otoczenia i jego piękna transgranicznego 

-wymiana doświadczeń i nawiązanie przyjaźni polsko-czeskich, wzajemne poznawanie języka i kultury 

2. Miejsce i czas pleneru: 

Plener w Polsce –Głuszyca – 19 maja 2017 r. – godz. 10.00 – 18.00 

Plener w Czechach – Rokytnice v Orlických horách – 26 maja 2017 r., (godz. 8.00 wyjazd, powrót ok. 

godz. 20.00) 

3.  Tematem plenerów będzie pogranicze polsko – czeskie, Góry Orlickie i Sowie. Wykonane przez 

uczestników prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy w Centrum Kultury – Miejskiej 

Bibliotece  Publicznej w Głuszycy w dniu 16 września 2017 roku. Wybrane prace zostaną również 

umieszczone w albumie podsumowującym realizację projektu.  

4. Warunki uczestnictwa: 

W  plenerach  mogą  uczestniczyć dzieci i młodzież z 6 klas szkół podstawowych oraz z klas 1-3 

Gimnazjum mieszkające na terenie Gminy Głuszyca, których udział zgłoszą Rodzice/Opiekunowie na 

Karcie zgłoszenia do dnia 20 kwietnia 2017 roku. Do zgłoszenia obowiązkowo należy dołączyć skan 

lub fotografię co najmniej jednej wykonanej przez dziecko dowolną techniką pracy. Dostępnych jest 

10 miejsc, osoby niezakwalifikowane do projektu wpisane zostaną na listę rezerwową.  

Materiały malarskie do wykonania prac podczas plenerów dostarczone zostaną przez Organizatora. 

Udział w projekcie – przejazdy, wyżywienie – zapewnia Organizator. 

Karty zgłoszeń podpisane przez Rodzica/Opiekuna wraz z zdjęciem lub skanem wykonanych przez 

siebie prac należy przesłać na adres mailowy: m.jarosz@gluszyca.pl lub dostarczyć osobiście do 

Urzędu Miejskiego w Głuszycy, pokój nr 23. (Karta zgłoszeniowa w załączeniu). Więcej informacji pod 

nr telefonu: 748866756. 

Uczestnicy  pleneru  zobowiązani  są do  przekazania  swoich  prac  powstałych  podczas pleneru na 

rzecz organizatorów. Prace należy podpisać na odwrocie podając: imię i nazwisko, datę urodzenia. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. 
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