
 
 

31 Międzynarodowe Plenerowe Spotkania ze Sztuką Żary 2022

 REGULAMIN   
   PLENERU  MALARSTWA

Wydarzenie jest konkursem i ma charakter otwarty

CEL PLENERU:
 popularyzacja malarstwa plenerowego wśród mieszkańców Żar
 pokaz warsztatu twórczego plastyków na ulicach Żar
 wymiana doświadczeń artystów

WARUNKI UCZESTNICTWA:
 przesłanie  listownie na adres  Żarskiego Domu Kultury,  ul.  Wrocławska 7,  68-200 Żary

wypełnionej karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu, lub zgłoszenie
uczestnictwa w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@dkzary.pl 
w terminie do 5 lipca 2022r.,

 wpłacenie wpisowego w wysokości 100 zł przelewem na konto Żarskiego Domu Kultury
PKO BP I Odział w Żarach 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404 lub gotówką 
w sekretariacie ŻDK (w tytule proszę wpisać: „ plener 22”),

 posiadanie własnych narzędzi pracy.

Organizatorzy  zapewniają  serwis  kawowy  oraz  obiad  dla  wszystkich  uczestników  pleneru
(codziennie).

TERMINARZ PLENERU: 8.08.2022-13.08.2022

 8 sierpnia 2022r. godz. 10.00, spotkanie uczestników pleneru w Żarskim Domu Kultury, 
ul. Wrocławska 7 i osobiste potwierdzenie udziału w plenerze,

 8.08-13.08.2022r. do godz. 10:00 wykonanie 2 prac konkursowych w plenerze w  formacie
minimum 50x70cm,

 ocena prac konkursowych przez jury – 13.08.2022r. godz. 11.00,
 podsumowanie i zakończenie pleneru - 13.08.2022r. ok. godz. 14.00,
 poplenerowa wystawa prac malarskich zakwalifikowanych przez jury - wrzesień 2022r.

Organizator przewiduje nagrody pieniężne w wysokości;
I miejsce – 1.500,00 zł
II miejsce – 1.000,00 zł
III miejsce – 500,00 zł

Prace nagrodzone przez jury przechodzą na własność ŻDK.

Informacji udziela: Żarski Dom Kultury - 68-200 Żary, ul. Wrocławska 7, tel. 68 374 24 13,
e-mail: sekretariat@dkzary.pl
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KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko .......................................................................................................................
Adres ..................................................................................................................................….       
Adres e-mail………………………………………………………………………………….
numer telefonu……………………………………………………..........................................
Przyjmuję warunki uczestnictwa i zgłaszam swój udział w PLENERZE MALARSTWA
ŻARY 2022 .

                                                                                                  

     Podpis ............................

UWAGA! Do karty zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wpisowego. Karta może byś 
przesłana na adres e-mail: sekretariat@dkzary.pl lub pocztą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia przez Żarski Dom  Kultury.

                                                                                                       Podpis ............................
                                                                

                                                     


