VI PLENER MALARSKI „SOKOŁÓW MŁP. I OKOLICE 2018”
To, czego nie widzimy na co dzień
Pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. – ANDRZEJA OŻOGA

REGULAMIN
Organizatorzy pleneru:
- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
- Urząd Gminy i Miasta Sokołów Młp.
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej
Cele pleneru:
- pokazanie piękna Ziemi Sokołowskiej i okolic, architektury oraz codziennego życia
miasta Sokołowa Małopolskiego i okolic
- stworzenie możliwości kontaktu mieszkańców gminy i miasta ze sztuką i jej
twórcami
- promocja Gminy i Miasta Sokołów Młp.
- integracja środowisk artystycznych i twórczych
- nawiązanie kontaktu między artystami
Uczestnicy i warunki uczestnictwa:
Plener adresowany jest do artystów plastyków, pedagogów plastyki oraz twórców
nieprofesjonalnych.
Maksymalna ilość uczestników – 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Warunkiem udziału w plenerze jest uiszczenie akredytacji w wysokości 60 zł od
osoby (z opłaty zwolnieni są członkowie KTS „ART-dekor”) na konto MGOKSiR:
Bank Spółdzielczy w Sokołowie Młp. nr 20 9182 0006 0000 0404 2000 0010 z
dopiskiem: Plener Malarski „SOKOŁÓW 2018”. Kserokopię dowodu wpłaty należy
przesłać wraz z kartą zgłoszenia oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych .
Każdy uczestnik, który wypełni i podpisze kartę zgłoszenia, zobowiązany jest do
czynnego udziału w plenerze.
Uczestnicy pleneru otrzymają podstawowe materiały plastyczne, zakwaterowanie
i wyżywienie. Wykonają minimum jeden obraz w wybranej technice malarskiej.
Obraz ten pozostanie własnością Organizatorów po wystawie poplenerowej.
Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom ubezpieczenie NNW.
Materiały plastyczne (dla 1 uczestnika) dostarczone przez Organizatorów:
- Blejtramy – 2 szt.
- Farby (akrylowe lub olejne do wyboru) – 1 komplet.
- Paleta malarska
- Pędzle – 3 szt.
W pozostałe materiały i narzędzia uczestnicy zaopatrują się we własnym zakresie.

Podsumowaniem pleneru oraz własnych doświadczeń twórczych będzie wernisaż
i wystawa poplenerowa.
Wydany zostanie folder, który otrzyma każdy uczestnik pleneru podczas wernisażu.
Wszyscy otrzymają również dyplomy-podziękowania.
Termin i miejsce pleneru:
23-25 sierpnia 2018 roku na terenie miasta Sokołów Młp. oraz w Zagrodzie
Garncarskiej w Medyni Głogowskiej.
Rozpoczęcie pleneru: 23 sierpnia, godz. 9.00 w budynku MGOKSiR w Sokołowie
Młp.
Baza noclegowo-żywieniowa: Zajazd „Sokół” w Nienadówce.
Zakończenie pleneru: 25 sierpnia, godz. 15.00 (obiad w restauracji „Sokół”).
Termin składania prac plenerowych: 25 września 2018. Na odwrocie każdej pracy
należy umieścić imię i nazwisko autora, technikę, tytuł. Prosimy także o określenie
malowanego miejsca.
Terminy wernisażu i wystawy poplenerowej zostaną umieszczone na stronie
internetowej MGOKSiR: www.mgoksir-sokolow.pl
Od obecnej edycji Plener nie będzie miał charakteru konkursu i nagrody nie będą
przyznawane.
Kierownictwo pleneru oraz siedziba:
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
ul. Lubelska 5
36-050 Sokołów Młp., tel. 17 77 29 053
Komisarz artystyczny pleneru i wystawy: Andrzej Korzec, tel. 698 626 154
Główny koordynator: dyrektor MGOKSiR Agata Dec, tel. 792 265 220
Komisarz organizacyjny: instruktor Henryka Boho, tel. 17 77 29 053
Zgłoszenia (na załączonej karcie) przyjmujemy terminie do 25 lipca 2018 roku:
- e-mail: mgoksir@sokolow-mlp.pl
- pocztą: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Lubelska 5,
36-050 Sokołów Młp.
- faksem: 17 77 29 053

PLENER MALARSKI „SOKOŁÓW MŁP. I OKOLICE 2018”
KARTA ZGŁOSZENIA
IMIĘ: …………………………………………………………………………………………………...
NAZWISKO: …………………………………………………………………………..........................
ADRES ZAMIESZKANIA: …………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..........................
NUMER TELEFONU: …………………………………………………………………………………
PESEL: …………………………………………………………………………………………………
BIOGRAFIA, DOŚWIADCZENIE I OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………………………..........................

RODZAJ FARB ………………………………………………………..
(prosimy wpisać – akrylowe lub olejne)
ZAKWATEROWANIE: TAK

NIE

KUCHNIA WEGETARIAŃSKA: TAK

NIE

Wyrażam zgodę na:
- udostępnienie wykonanych podczas pleneru prac na wystawę poplenerową
- przekazanie na własność Organizatorów jednej pracy – obrazu na płótnie
- bezpłatną publikację prac i wizerunku na stronach internetowych oraz w materiałach promocyjnych
MGOKSiR w Sokołowie, Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Młp. oraz TMZS
Data i czytelny podpis UCZESTNIKA: ………………………………………………………………
*

niepotrzebne skreślić

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
I. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu:
organizacji i przeprowadzenia VI Pleneru Malarskiego „SOKOŁÓW MŁP. I OKOLICE. To,
czego nie widzimy na co dzień” przez administratora: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji w Sokołowie Młp., ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp., tel. 17 77 29 053, e-mail:
mgoksir@sokolow-mlp.pl
II. Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a, że:
1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
telefonicznie – nr tel. 17 77 29 053 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest moja zgoda.
3. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy
powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług świadczonych na jego rzecz
(obsługa prawna, informatyczna itp.).
4. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez
okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
5. Mam prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
7. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.

............................................................................................
(data i podpis osoby wyrażającej zgodę)

