
PLENER MALARSKI  KALWARYJSKIE IMPRESJE 2020 

regulamin 

       Plener malarski to impreza rozwijająca aktywność twórczą dzieci i młodzieży w zakresie 
malarstwa, rysunku i technik pokrewnych. Ma  na celu rozwinięcie umiejętności poszukiwania 
inspiracji w istniejących obiektach architektonicznych, w pejzażu oraz doskonalenie predyspozycji 
warsztatowych. Jednocześnie służy popularyzacji zabytków Kalwarii i okolicy w naszym mieście oraz 
propagowaniu świadomego relaksu na łonie przyrody :). 

Miejsce: 

Wzgórze Kalwarii w Piekarach Śląskich oraz okolice. 
 

Warunki: 

W tym roku, z powodu Covid-19, przenosimy plener w świat wirtualny, ale nie do końca. Nie 
spotykamy się na wspólnym malowaniu ale proponujemy tydzień, w ciągu którego we własnym 
zakresie i dogodnym dla siebie czasie, można skorzystać z pleneru kalwarii. Wówczas, na 
podkładach oferowanych przez nas, spędzacie czas malując obraz i mając na to dowolną ilość 
czasu. Namalowany obraz składacie w naszej placówce w terminie podanym poniżej. 

Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież  (w tym ze szkół o profilu artystycznym)  oraz osoby 
dorosłe. Tematem twórczych działań będzie: pejzaż, architektura, wnętrza obiektów 
architektonicznych, okolice Kalwarii- przefiltrowane przez wrażliwość uczestników. 

 
Zapewniamy podobrazia  

(płyta kartonowa zagruntowana farbą emulsyjną o wymiarach +/- 50/40 cm)  
do odbioru w placówce.  

Reszta materiałów we własnym zakresie. 
Autorzy najciekawszych prac zostaną uhonorowani nagrodami. 

 
Prace oceniane będą wg następujących kategorii wiekowych: 

 
kategoria I –  7- 10 lat 
kategoria II –  11-14 lat 
kategoria III –  15- 18/19 lat 
kategoria IV–  szkoły o profilu artystycznym 
kategoria V-           dorośli /mile widziane zaangażowanie twórcze całej rodziny . 

 
 

Terminarz: 

 
 przyjmowanie zgłoszeń online od 01.10 – 16.10 br 
 odbiór podkładów od 09.10- 16.10 br w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 przy ul. 

Bytomskiej 152 (wejście od strony ul. Popiełuszki). 
 termin pleneru 09.10- 16.10 br- przedłużamy do 23.10.2020!!!  każda zgłoszona osoba 

maluje obraz indywidualnie w ciągu podanego tygodnia. 
 oddanie gotowych prac od 19.10- 23.10 ZMIANA: 26-30.10.2020 w Młodzieżowy Dom 

Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 152 (wejście od ul. Popiełuszki) . 
 prace muszą być obowiązkowo podpisane na odwrocie drukowanymi literami! 

mailto:sekretariatmdk2@op.pl


Uwagi: 

 
 Wystawa prac  oraz wyniki konkursu, zostaną udostępnione na Facebooku MDK 2 oraz 

na stronie placówki. Zwycięzcy zostaną  poinformowani drogą telefoniczną lub mailową. 
 Prace pozostają własnością organizatorów za wyjątkiem prac wykonanych na 

własnych podobraziach. 
 Uczestnik przekazuje prace do MDK 2 wraz z prawami autorskimi. Ponadto oświadcza, że 

wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie prac oraz opublikowanie jego 
imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych 
związanych z konkursem oraz na stronach internetowych Organizatora, a także na ich 
wykorzystywanie w celach promocyjnych. 

 Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 
przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa 
o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018r. - Dz. U. z 2019r. poz. 1781). 

 
 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 Ul. Bytomska 152 (wejście od ul. Popiełuszki),  

41-940 Piekary Śląskie tel./ 32 307 28 20 lub 575 020 252 

 e- mail sekretariatmdk2@op.pl      www.mdk2.piekary.pl 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  
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