
REGULAMIN OTWARTYCH WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH - „SZKLANE - MALOWANE” 

 
 

1. Organizatorem pleneru jest Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni z siedzibą: 32-566 Alwernia, Rynek 3 
 

 
2. Cele pleneru : 

• Współpraca i integracja społeczna dzieci uzdolnionych plastycznie 

• Rozwijanie zdolności plastycznych 

• Zdobycie wiedzy i doświadczenia, poznawanie nowych technik plastycznych 

• Zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży szkolnej z terenu gminy Alwernia poza zajęciami 
szkolnymi  
 

 
3. Miejsce, czas warsztatów, technika plastyczna: 

• miejsce: Rynek w Alwerni. 

• termin: 14.10.2017 r. (sobota) godz. 10.00 – 13.00  

• techniki: malarstwo na szkle 
 

 
4. Zadaniem uczestników będzie namalowanie farbami na szklanym przedmiocie elementu o dowolnej tematyce. 

 
 

5. Warunki uczestnictwa: 

• w plenerze mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych z gminy Alwernia, którzy zgłoszą 
chęć do udziału do dnia 12.10.2017r. wraz z kartą zgłoszeniową w Samorządowym Ośrodku Kultury w Alwerni. 

• Możliwy jest udział w plenerze grupy zorganizowanej dzieci lub młodzieży pod nadzorem dorosłego opiekuna 

• Karty zgłoszeniowe do pobrania na stronie internetowej Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni: 
www.sok.alwernia.pl, lub osobiście w siedzibie Ośrodka. 

• Karty zgłoszeniowe można dostarczać osobiście lub zgłaszać uczestników drogą elektroniczną na adres: 
iwonakuglin@sokalwernia.home.pl 
 

 
6. Uczestnicy pleneru zbierają się w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni w dniu 14.10.2017 o 

godz.10:00. Następnie wspólnie z opiekunami przemieszczą się na Rynek. W razie niesprzyjającej aury, warsztaty 
odbędą się w budynku Ośrodka Kultury. Czas trwania pleneru 10:00-13:00 z uwzględnieniem wcześniejszego 
ukończenia pracy w przypadku młodszych uczestników. 
 

 
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich do prac plastycznych 

uczestników oraz do wykorzystania ich na wszystkich polach eksploatacji jak również do reprodukowania                  
i publikowania prac według uznania organizatorów. 
 

 
8. Uczestnicy pleneru winni posiadać aktualne ubezpieczenie, organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności             

za wypadki i zdarzenia losowe w trakcie trwania warsztatów. 
 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia mienia uczestników pleneru. 
 

10. Organizator zapewnia materiały plastyczne konieczne do przeprowadzenia warsztatów. 
 

11. Organizator uwzględnia możliwość transportu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Alwernia jedynie grup 
zorganizowanych z opiekunami po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. 

 
12. Organizator nie zapewnia posiłków podczas trwania warsztatów 

 
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

http://www.sok.alwernia.pl/
mailto:iwonakuglin@sokalwernia.home.pl


 
 

OŚWIADCZENIA 
 
Udział osoby niepełnoletniej w imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodzica, opiekuna prawnego, na 
uczestnictwo  dziecka w zajęciach w terenie  - plenerze  organizowanym przez Samorządowy Ośrodek Kultury. 
 
Udział w imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na zbieranie, przetwarzanie i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku 
uczestnika imprezy poprzez zamieszczanie zdjęć, filmików na stronie internetowej Samorządowego Ośrodka Kultury, oraz 
stronach promujących SOK,  a także publikowanie nagrań radiowych i telewizyjnych związanych z działalnością 
Samorządowego Ośrodka Kultury, z udziałem uczestnika imprezy, a także w celach promocyjno-marketingowych 
Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późn. zm.) 
 


