
REGULAMIN
Piknik malarski to impreza rozwijająca aktywizację twórczą dzieci i młodzieży w zakresie malarstwa 
tj.: wykonywanie prac plastycznych w plenerze, rozwijanie umiejętności poszukiwania inspiracji 
w istniejących obiektach architektonicznych, sztuki stosowanej. Działania te mają również na celu 
popularyzację zbiorów parku etnograficznego, jednocześnie przybliżenie kultury materialnej dawnych 
wieków na terenie Śląska.

MIEJSCE:  MGPE - Skansen w Chorzowie TERMIN: 4 października 2018 r.
WARUNKI: Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież, studentów i osoby dorosłe. Dzieci i młodzież 
przyjeżdżają pod opieką osoby dorosłej.

opłata za udział: 10 zł płatne przy wejściu do skansenu w dniu imprezy 

Tematem twórczych działań będzie: pejzaż, architektura, wnętrza obiektów architektonicznych. 
Zapewniamy podobrazia, uczestnicy przynoszą farby (do wyboru: temperowe, akrylowe), pędzle, palety, 
naczynia na wodę. W miarę możliwości prosimy zabrać ze sobą sztalugi, krzesła plenerowe itp. 
(Organizatorzy nie mają obowiązku zapewnić stołów i ławek).

Prace malarskie ocenione zostaną przez jury składające się z artystów plastyków. Autorzy najciekawszych 
prac zostaną uhonorowani nagrodami. Spośród wszystkich prac wybrana zostanie najlepsza praca która 
otrzyma nagrodę Grand Prix, wyjazd do Brukseli. 

Prace oceniane będą wg następujących kategorii wiekowych: 

kategoria I dzieci do lat 14 | kategoria II młodzież do lat 20 | kategoria III szkoły plastyczne II-III OSSP, I 
LP | kategoria IV szkoły plastyczne IV-VI OSSP II-IV LP | kategoria V kategoria OPEN

TERMINARZ:
•	 Powiadomienie szkół - do 15 września br.
•	 Przyjmowanie zgłoszeń - do 29 września br. 

 Poprzez logowanie na stronie www.sielskie.plastyk.katowice.pl [preferowane]
 e-mailem: sielskie@plastyk.katowice.pl lub faxem 32 /254 24 22
•	 Termin pikniku 4 października 2018
•	 Powiadomienie o wynikach obrad jury 13 października 2018 Zamknięcie wystawy poplenerowej 

oraz wręczenie nagród odbędzie się 31.10.2018 r. w galerii Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach, 
ul. Ułańska 7a (os. 1000-lecia). 

•	 Czas trwania wystawy 14.10 - 31.10.2018 r.

PLAN PIKNIKU:
•	 od godz. 10:15  | zbiórka uczestników: MGPE Skansen w Chorzowie - scena przy karczmie
•	 11:00-15:00  | czas trwania pleneru, 

podczas działań malarskich przewidujemy imprezy towarzyszące m.in. zabawy dla najmłodszych, 
ognisko. Wszystkim uczestnikom pikniku zapewniamy poczęstunek. Po zakończeniu działań 
malarskich uczestnicy oddają zrealizowane prace malarskie w celu ich oceny. Nagrodzone prace 
pozostają własnością organizatorów, pozostałe prace będzie można odebrać po zakończeniu wystawy 
w siedzibie szkoły, najpóźniej do końca listopada br.

Zgłoszenie jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu pikniku.

Informacji udzielają: mgr Joanna Barnaś-Wójcik, mgr Aleksandra Klimas | tel./fax 32 / 254-24-22
e-mail: sielskie@plastyk.katowice.pl

organizatorzy: 
Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach
Chorzowskie Centrum Kultury/o. Starochorzowski Dom Kultury
Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
współorganizatorzy: 
MORiS Chorzów 


