REGULAMIN PLENERU
Miejsko Gminny Dom Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim
zaprasza do wzięcia udziału w plenerze malarskim „Malujemy, co chcemy”
– Rajska Dolina – Pogwizdów Stary, 3 października 2020 r.
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Zapewniamy:
2 podobrazia malarskie,
farby (do wyboru: olejne lub akrylowe),
użyczenie sztalugi,
posiłek z grilla,
transport na trasie: Głogów Małopolski – Pogwizdów Stary – Głogów Małopolski.

1. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Dla członków Aktywnej Grupy Twórców udział w plenerze jest nieodpłatny – całość
kosztów pokrywa MGDK.
3. Każdy Uczestnik pleneru zobowiązany jest zapoznać się z Procedurami Bezpieczeństwa
obowiązującymi na terenie MGDK w Głogowie Młp. związanymi z Wytycznymi dla
organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV2 w Polsce oraz z Wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów
i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce oraz wypełnić i podpisać
Oświadczenie, które należy dostarczyć osobiście Organizatorowi w dniu rozpoczęcia
pleneru.
4. Uczestnicy pleneru powinni posiadać aktualne ubezpieczenie. Organizatorzy nie ponoszą
żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe (w tym możliwość zakażenia
SARS-CoV-2) w trakcie trwania pleneru.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia
mienia uczestników pleneru.
6. Podsumowaniem pleneru będzie wernisaż i wystawa poplenerowa. Termin wernisażu
i wystawy zostanie ogłoszony na stronie internetowej MGDK w Głogowie Małopolskim:
www.mgdk.pl
7. Termin składania prac poplenerowych: 30 października 2020 r. Na odwrocie każdej pracy
należy umieścić: imię i nazwisko autora, technikę, tytuł.
8. Każdy Uczestnik pleneru wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie na własność
Organizatora jednego obrazu na płótnie, wykonanego podczas lub po plenerze.
9. Każdy Uczestnik pleneru wyraża zgodę na nieodpłatną publikację reprodukcji prac
i swojego wizerunku na stronach internetowych oraz w materiałach promocyjnych MGDK
w Głogowie Małopolskim.
10. Wypełnione i podpisane Karty Zgłoszenia prosimy dostarczyć w terminie do 30.09.2020 r.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
12. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 607095508.
Zapraszamy do udziału w plenerze.

