„CERAMICZNE DIALOGI”
XIV OGÓLNOPOLSKI PLENER DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PLASTYCZNYCH

NOWY WIŚNICZ 2021
REGULAMIN
ORGANIZATOR PLENERU
Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu
TERMIN:

5 - 16 lipca 2021 r.

UCZESTNICY – nauczyciele szkół plastycznych zainteresowani realizacjami w technice ceramiki.
Zajęcia plenerowe realizowane będą w pracowniach Wiśnickiego Plastyka,
Nowy Wiśnicz, ul. Bocheńska 6
Zrealizowane w czasie pleneru prace, po wypale, eksponowane będą na wystawach,
którym będzie towarzyszył katalog.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w plenerze (forma szkolenia)
W związku z sytuacją pandemiczną w trakcie pleneru będzie obowiązywał reżim sanitarny
zgodny z wymogami na ówczesny czas.
KOSZTY PLENERU
 Koszty związane z organizacją pleneru w tym wydanie katalogu pokrywa organizator.
 Koszty związane z materiałami oraz koszty udziału pokrywa uczestnik (szczegóły poniżej)
UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO:
 Dostarczenia noty biograficznej wraz ze zdjęciem w trakcie pleneru
 Odebrania prac do 2 tygodni po zakończeniu ostatniej wystawy.
Prace nie odebrane przechodzą na własność organizatora
Zakwaterowanie i wyżywienie dla zainteresowanych proponujemy w szkolnym internacie
(Nowy Wiśnicz, ul. Bocheńska 10)
IMIENNE ZGŁOSZENIA UDZIAŁU (formularz w załączniku) –
przyjmowane są do 14 czerwca 2021 r. –
pocztą lub elektronicznie wicedyrektor.art@wisnickiplastyk.pl
WPŁATY NALEŻY KIEROWAĆ NA KONTO
69 10 10 12 70 01 00 38 13 91 34 00 00
tytułem: „Plener ceramiczny” w terminie do 23 czerwca 2021 r.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w twórczych działaniach ceramicznych w malowniczym
Nowym Wiśniczu.
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą wystąpienia pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
w Polsce zastrzegamy, że planowana impreza może zostać odwołana.
Dyrektor: Elżbieta Kucybała
Wicedyrektor ds. artystycznych: Barbara Szota- Rekieć
Komisarz pleneru Henryk Kopańczyk

INFORMACJE O KOSZTACH PLENERU
KOSZT UDZIAŁU W PLENERZE– (kwoty brutto z wliczonym VAT)
- 100 kg masy ceramicznej (białej i czerwonej), szkliwa

270,00 zł

- wypały

250,00 zł

(wymiar pieca: 1,5m x 0,75 m x 0,75 m)

- media (budynek ceramiki)

50,00 z

razem:

570,00 zł

KOSZT POBYTU – ( internat)
Opłata za wyżywienie i zakwaterowanie (kwoty brutto z wliczonym VAT):
a) koszt udział za jeden dzień (przeliczyć należy według ilości noclegów)
20,00 zł
b) całodobowe wyżywienie
- śniadanie
- obiad
- kolacja

40,00 zł
10,00 zł
20,00 zł
10,00 zł

W KARTACH ZGŁOSZENIOWYCH PROSIMY ZAZNACZYĆ NA KOGO MA BYĆ
WYSTAWIONA FAKTURA
 ZA UDZIAŁ W PLENERZE
 ZA KOSZTY POBYTU I WYŻYWIENIA

