REGULAMIN
X Pleneru Malarskiego „PISZ NA PŁÓTNIE”

ORGANIZATOR:
Nadleśnictwo Pisz
ul. Gdańska 24
12-200 Pisz
www.pisz.bialystok.lasy.gov.pl

TERMIN PLENERU:
23.09.2017r. (sobota), godzina rozpoczęcia 10.00

MIEJSCE PLENERU:
Galeria widokowa nad rzeką Pisą w Lesie Ochronnym „Szast”
Dla osób, które nie znają drogi będzie organizowany wspólny wyjazd z siedziby Nadleśnictwa
Pisz z przewodnikiem.

UCZESTNICY PLENERU: osoby zainteresowane powyżej 16 roku życia
LICZBA MIEJSC: ograniczona
CELE PLENERU:
 promocja regionu i lasów Puszczy Piskiej oraz Leśnego Kompleksu Promocyjnego
„Lasy Mazurskie”,
 stworzenie możliwości kontaktu mieszkańców regionu ze sztuką i przyrodą,
 rozbudzenie i rozwijanie wśród uczestników zainteresowań przyrodniczych
poprzez malarstwo,
 propagowanie piękna otaczającej nas przyrody, różnorodności biologicznej
i form ochrony przyrody występujących w naszym regionie,
 kształtowanie świadomości i odpowiedzialnego stosunku do środowiska
przyrodniczego,
 rozwijanie aktywności twórczej uczestników pleneru w oparciu o naturalne elementy
przyrody;

WARUNKI UCZESTNICTWA:






udział w plenerze jest bezpłatny,
liczba uczestników w plenerze jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń,
prace pozostają własnością twórców,
koszt dojazdu pokrywają uczestnicy,
osoby niepełnosprawne i dzieci wymagają obecności opiekunów prawnych
i pozostają pod ich opieką,
 plener odbędzie się, po zgłoszeniu odpowiedniej ilości uczestników i niezależnie od
warunków atmosferycznych;

WARUNKI ZGŁOSZENIA:
Podpisaną Kartę zgłoszeniową wraz z treścią oświadczenia należy wysłać na adres e-mail:
anna.niebrzydowska@bialystok.lasy.gov.pl lub dostarczyć do biura Nadleśnictwa Pisz na
adres ul. Gdańska 24, 12-200 Pisz osobiście lub pocztą.
Uwaga! Liczy się tylko czytelny podpis.
Termin zgłoszenia uczestników do 13.09.2017r.
Osoba do
697 201 073

kontaktu:

Anna

Niebrzydowska

tel.

(87)

424

15

23,

kom.:

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
 akcesoria malarskie: podobrazia malarskie, pędzle, farby akrylowe, ołówki, węgiel,
pastele, papier,
 posiłek;

UCZESTNICY ZAPEWNIAJĄ:
 dobry humor,
 koleżeńską pomoc między uczestnikami;

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
W przypadku zgłoszenia mniej niż 10 osób lub w wyniku zdarzeń losowych, Organizator
zastrzega sobie prawo do odwołania Pleneru Malarskiego.
Uczestnicy pleneru wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922
ze zm.).

