
REGULAMIN CYKLU DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH
„ 50 OBRAZÓW NA 50-LECIE MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY”

ORGANIZATOR:

Miejsko-Gminny  Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie 
Pomorskim, 
Plac Wolności 13, 87-410 Kowalewo 
tel. 056 6841174
email: mgokkowalewo@xl.wp.pl

CELE ORGANIZACJI DZIAŁAŃ:
-celem nadrzędnym wszystkich działań jest odkrywanie i kształtowanie uzdolnień, wprowadzanie 
do świata kultury i sztuki oraz umożliwienie swobodnej ekspresji plastycznej, muzycznej  i 
autorskiej,
- inspiracja i praca twórcza,
- integracja środowisk twórców artystycznych,
- wymiana doświadczeń.

W roku 2022 przypada 50-lecie istnienia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie 
Pomorskim. Termin organizacji obchodów ustalony będzie na początku 2022 roku, uzależniony 
także od sytuacji pandemicznej w kraju. Planowanym wstępnie miesiącem jest wrzesień 2022. 

Założeniem organizacji działań artystycznych związanych z obchodami 50-lecia M-GOK            
jest zorganizowanie na wstępie plenerów malarskich. Do udziału w plenerach zaproszeni zostaną 
wszyscy , którzy czują tzw.„ducha artysty”. 

PLANOWANE DZIAŁANIA:

1. PLENERY ARTYSTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (od 6 do 17 lat)

2. PLENERY ARTYSTYCZNE DLA DOROSŁYCH (powyżej 18 lat)

 I edycja: czerwiec, lipiec, sierpień 2021- terminy plenerów podane zostaną na plakatach i stronie 
internetowej M-GOK -wszystkie plenery odbędą się stacjonarnie w M-GOK oczywiście w 
zależności od sytuacji pandemicznej w Polsce). 
 
 II edycja przewidywana jest w roku 2022.

ZASADY UCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH ARTYSTYCZNYCH:

Plenery malarskie zorganizowane zostaną na terenie M-GOK, adresowane są do mieszkańców 
miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.
Tematy prac: „ Budynek M-GOK dawniej i dziś ”, „ Moje piękne Kowalewo Pomorskie”, 
„ Zabytki mojej gminy”,  „ Najfajniejsze imprezy w M-GOK”.

Zgłoszenia udziału w plenerze przyjmujemy pod nr tel. 56 684 11 74 lub w M-GOK biuro nr 3 do 
dnia 30 maja 2021 r.
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Uczestnik (autor) na plenerze wykonuje 1 pracę (poniżej jedna z technik do wyboru):

- malarska- akryl lub olej na płótnie o wymiarach 50x70
- grafika- ołówek lub  tusz na brystolu o wymiarach 50x70
- rysunek - pastele suche lub mokre na brystolu o wymiarach 50x70

Organizator zapewnia wszystkie materiały plastyczne potrzebne do wykonania prac ( farby 
akrylowe, olejne, pędzle, podobrazia malarskie, brystol,ołówki, pastele suche i mokre, tusze, 
sztalugi ). Wszystkie wykonane prace przez uczestników pleneru (po1 szt.) zostają do dyspozycji 
organizatora w celu zorganizowania wystawy pokonkursowej we wrześniu 2022 roku. 
Przed wykonaniem prac plastycznych organizator zastrzega sobie prawo do wyboru uczestników 
plenerów oraz do przeprowadzenia wstępnych kwalifikacji artystycznych w formie warsztatów. 
Ilość miejsc jest ograniczona. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Podsumowaniem wszystkich w/w działań artystycznych będzie zorganizowanie uroczystych 
obchodów 50-lecia M-GOK, czyli: 
- wystawa 50 obrazów na 50-lecie M-GOK

Dla wszystkich artystów, którzy aktywnie włączą się w organizację Jubileuszu przewidziano 
nagrody-niespodzianki.

Serdecznie zapraszamy do udziału w w/w zadaniach.


