MUZEUM OKRĘGOWE W PILE
MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W OSIEKU

Regulamin Pleneru Rysunkowo-Malarskiego

„Piękno wiejskiego krajobrazu”
Plener to okazja do szlifowania swoich umiejętności plastycznych, zdobycia cennych wskazówek
od doświadczonych artystów i poznania ciekawych ludzi. Muzeum Kultury Ludowej w Osieku
jest idealnym miejscem na plener. Na jego terenie znajduje się wiele interesujących zabytków
architektury wiejskiej od XVIII w. do poł. XX w. z terenu północnej Wielkopolski, a dokładnie
z Krajny, Pałuk i Puszczy Noteckiej: chałupy, budynki gospodarcze, stodoły, remiza, kuźnia,
wiatraki, tartak, kościół, kapliczki. Oprócz zabytków etnograficznych Muzeum prezentuje
znaleziska archeologiczne. Wszystkie te wytwory kultury materialnej mogą stać się inspiracją do
powstania twórczych prac plastycznych.
1. Organizatorem pleneru jest Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica, Dział Edukacji
i Promocji, ul. Browarna 7, 64-920 Piła.
2. Cele pleneru:
- przybliżenie i ukazanie historii Muzeum Kultury Ludowej w Osieku
- współpraca i integracja społeczna osób uzdolnionych plastycznie z różnych grup wiekowych
- popularyzowanie Muzeum Kultury Ludowej w Osieku
- rozbudzanie zmysłu obserwacji i uwrażliwienia na widzenie otoczenia i jego piękna
- wymiana doświadczeń i nawiązanie przyjaźni.
3. Miejsce i czas pleneru:
- miejsce: Muzeum Kultury Ludowej, ul. Dworcowa 12, 89-333 Osiek nad Notecią
- czas: 31.07.2021 r.
4. Technika wykonania pracy i rodzaj użytego materiału:
- na papierze formatu A3, technika dowolna (papier na plener zapewnia Organizator)
Wszyscy uczestnicy pleneru będą pracować pod „plastycznym okiem” artysty plastyka.
5. Wiek uczestników:
- młodzież i dorośli w różnym wieku.
6. Temat pleneru rysunkowo-malarskiego to „Piękno wiejskiego krajobrazu”.
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7. Warunkiem udziału w plenerze jest wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne: 67 211-07-89 lub
mailowe: oswiata@muzeum.pila.pl do 30.07. (piątek) 2021 r. do godz. 15.00. Dane do zgłoszenia:
imię, nazwisko, wiek, adres, telefon kontaktowy, adres mailowy. W przypadku osób
niepełnoletnich wymagane jest wypełnienie Karty Zgłoszenia przez rodziców lub opiekunów
(należy ją dostarczyć w dniu pleneru). Karta Zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej
www.muzeum.pila.pl
Uczestnictwo w plenerze jest jednoznacznie wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
Organizatora Pleneru, tj. Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica - siedziba: 64-920 Piła, ul.
Browarna 7, jako Administratora Danych, danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu: imienia,
nazwiska, wieku, adresu, telefonu kontaktowego, adresu e-mail w celach związanych
z organizacją i przebiegiem pleneru, w tym wystawy poplenerowej „Piękno wiejskiego
krajobrazu” (również na stronie internetowej Muzeum: www.muzeum.pila.pl).
Warunkiem odbycia się pleneru jest uczestnictwo min. 10 osób.
8. Koszt udziału w plenerze: 20 zł (ciepły posiłek, napoje, chleb).
UWAGA!
Uczestnicy pleneru zabierają ze sobą we własnym zakresie (w zależności od wybranej techniki
plastycznej): siedziska, ołówki do szkicowania, gumki do mazania, pędzle, farby, pojemniki na
wodę oraz oczywiście dobre humory.
Pozostałe warunki:
- wszyscy uczestnicy pleneru otrzymają pamiątkowe zdjęcie, dyplomy uczestnictwa i upominek
- prace plenerowe będą zwracane autorom po wystawie poplenerowej, która odbędzie się
podczas wrześniowej imprezy „Piękno wiejskiego krajobrazu” w Muzeum Kultury Ludowej
w Osieku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac
w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących
Plener oraz na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Pile).
- uczestnicy pleneru winni posiadać aktualne ubezpieczenie, organizator nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe w trakcie trwania pleneru
- organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia mienia
uczestników pleneru
- uczestnicy zobowiążą się przestrzegać regulaminu przebywania na terenie Muzeum Kultury
Ludowej w Osieku (regulamin znajduje się na stronie internetowej: www.muzeum.pila.pl
w zakładce „o skansenie”)
W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo
zmiany terminu pleneru na inny.
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