
  
      Warunki uczestnictwa:
  -  Plener odbędzie się w godz. 16.00  w dniu 3 września do godz .19.00 w dniu 5 września 2021.
      /Wyjazd spod budynku MOK, Radlin, ul. Mariacka 9/.
     Plener adresowany jest do wszystkich osób dorosłych /malarzy, grafików, fotografików/, zainteresowanych  twórczością 
     w różnorodnych technikach. 
     W czasie pleneru poznamy proste techniki graficzne. Wizyta w Orawskim Parku Etnograficznym przybliży nam kulturę regionu.
  -  Koszty pleneru które pokrywa uczestnik wynoszą 300 zł.
  -  Organizator zapewnia do dyspozycji uczestników materiały warsztatowe oraz pokrywa koszt wstępu do muzeum.
  -  Organizator zapewnia posiłki, nocleg oraz przejazd na miejsce  w dniach pleneru.
  -  Organizator zapewnia dokumentację fotograficzną działań twórczych oraz organizację wystawy.
  -  Uczestnicy otrzymają folder dokumentujący działania plastyczne i powstałe prace.
  -  Uczestnicy zobowiązują się przygotować prace do wystawy do 30 września 2021 w formie przygotowanej
      do ekspozycji /do wystawy możemy zgłosić max. 5 prac, 1 pracę pozostawiamy organizatorowi/.
  -  Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie telefoniczne, wypełnienie karty uczestnika oraz przesłanie jej 
    /w terminie do 20 lipca br/ na adres organizatora oraz opłata akredytacji /300 zł/ dokonanej na konto 
     27 8436 0003 0000 0026 8044 0001 Mikołowski Bank Spółdzielczy.
  - Udział w plenerze jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
     przez Organizatora dla celów organizacji i promocji pleneru a także zgody na publikację listy uczestników pleneru 
     i dokumentacji fotograficznej w mediach.
                                                                                                                                                                                         zapraszamy !

Program pleneru: 
Piątek  3.09               - Wyjazd spod budynku MOK, Radlin, ul.Mariacka 9. - godz. 16.00, 
                                         godz.18.00  przyjazd do pensjonatu „ZA BOREM” w Zubrzycy Górnej.
godz. 19.00               - obiadokolacja

sobota 4.09  
godz. 9.00                   - śniadanie
godz.10.00 -16.00   - indywidualne zajęcia warsztatowe
godz. 16.00                - obiad
godz.19.00                - kolacja grillowa
Niedziela 25.08
 godz. 9.00                 - śniadanie
godz.10.00                - wyjście do Orawskiego Parku Etnograficznego
godz. 11.00 -15.00 - indywidualne zajęcia warsztatowe
godz. 16.00               - obiadokolacja
godz.17.00                - powrót
                                                                                            Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu pleneru.

     Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie zaprasza na wyjazdowy  plener twórczy

     „ ŚCIEŻKI, OGRODY, PEJZAŻE - NA ORAWIE”, 

     który odbędzie  się w dniach 3-5 września na terenie  pensjonatu „ZA BOREM” w Zubrzycy Górnej
     oraz na terenie Muzeum Orawskiego Parku Etnograficznego.
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Kontakt i informacje:
Miejski Ośrodek 

Kultury w Radlinie
ul.Mariacka 9

tel. 32 4568928
www.mok.radlin.pl

mok@radlin.pl
kontakt:

Małgorzata Sadło
tel. 511 762 355

m.magnowska-sadlo.mok@radlin.pl
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