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Zapraszamy do udziału w PLENERZE ARTYSTYCZNYM 
 

BARWY ŻYCIA 
 
Regulamin PLENERU BARWY ŻYCIA 2022 EDYCJA III 
 
I. Organizator: Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach. 

 
II. Plener realizowany jest przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice w ramach realizacji zadania 

publicznego „Prowadzenie edukacji publicznej w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych poprzez 
organizacje kampanii społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do ogółu mieszkańców 
Gminy Wadowice lub grupy docelowej”. 

 
III. PATRONAT HONOROWY PLENERU Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński. 

 
IV. Nad przebiegiem PLENERU pod względem artystycznym i merytorycznym czuwać będą  

AMBASADORZY PLENERU Sylwia Prażmowska oraz Kamil Pustułka. 
 

V. Do udziału w PLENERZE zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych; plastyków, fotografów, instruktorów 
sztuki oraz sympatyków malarstwa i sztuki. 

 
VI. Zadaniem uczestników - PLENERU BARWY ŻYCIA 2022 edycja III - będzie utrwalenie farbą akrylową, 

pastelą, węglem fragmentu pejzażu na Bulwarach nad Skawą w Wadowicach.  
 

VII. PLENER BARWY ŻYCIA 2022 edycja III - odbędzie się w dniu 02.07.2022 / sobota/ w godzinach od 11.00 do 
14.00 na Bulwarach nad Skawą w Wadowicach.  
Zbiórka w okolicy placu zabaw na Bulwarach nad Skawą /Wenecja/ o godzinie 11.00. W sytuacji gdyby 
tego dnia pogoda obfitowała w deszcz, zaprosimy uczestników do malowania pod zadaszeniem: o miejscu 
poinformujemy bezpośrednio przed PLENEREM - prosimy pamiętać o wpisaniu numeru telefonu do karty 
zgłoszenia. 

 
VIII.   Cele PLENERU: 

 wspieranie rozwijania pasji i zainteresowań, 

 prezentacja i popularyzacja twórczości uczestników PLENERU, 

 tworzenie przestrzeni dla spotkania i integracji różnych środowisk. 
 

IX.  Warunki uczestnictwa w PLENERZE: 
1. Plener ma charakter otwarty z ograniczoną liczbą uczestników (do 50 osób).  
2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie zgłoszenia udziału (karta zgłoszenia, stanowiąca załącznik 

do niniejszego regulaminu),  
w terminie do 01.07.2022r. na adres email: stowarzyszenie.agrado@gmail.com 
lub osobiście w Biurze AGRADO 
Stowarzyszenie AGRADO 
34-100 Wadowice, ul. E.K. Wojtyłów 4 
tel. 728 784 397 
 
Podpis na karcie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu. 
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3. Organizator zapewnia materiały do pracy: malujemy na podobraziu umieszczonym na sztaludze. 
 
4. Uczestnicy PLENERU wykonują prace samodzielnie, w uzasadnionych przypadkach prace mogą być 

wykonane z niewielką pomocą opiekuna.  
 
5. Format prac: 50 X 60, 40 X 50 

 
6. Technika pracy: akryl, pastela, węgiel 

 
7. Uczestników do PLENERU mogą zgłaszać przedszkola, szkoły, ośrodki, instytucje, placówki, organizacje 

oraz osoby indywidualnie. 
 
8. Uczestnicy PLENERU nadają tytuł swojej pracy. Na odwrocie każdej pracy należy przykleić czytelnie 

wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik numer 1), wysłaną do organizatora na adres 
stowarzyszenie.agrado@gmail.com. Organizator drukuje karty zgłoszenia i rozdaje uczestnikom  
w trakcie pleneru. 

 
9. Prace prezentowane będą na wystawach poplenerowych oraz na stronach www.  

 
IX. Uwagi organizatorów: 

1. Wszystkie wykonane podczas PLENERU prace staną się własnością Organizatora, który zastrzega sobie 
prawo do ich wykorzystania zgodnie ze swoją wolą. 

2. Uczestnicy PLENERU wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych 
osobowych (załącznik numer 2). 

3. Zapraszamy do udziału w malowaniu rodziny dzieci uczestniczących w PLENERZE ;)  
4. Zapraszamy fotografów lub osoby,  które cenią sobie twórcze chwile w których kreatywność unosi się 

w powietrzu:) możemy spotkać się na kolejnych PLENERACH :) 
5. Planujemy kolejne edycje PLENERÓW według wstępnie ustalonego kalendarza, czyli: 

 BARWY ŻYCIA - Plener; akryle   2022-05-21  11.00-14.00 PARK MIEJSKI 

 PLENER II BARWY ŻYCIA - pastele, węgiel  2022-06-04  11.00-14.00 ULICZKI WADOWIC 

 PLENER III BARWY ŻYCIA - pastele, węgiel, akryl 2022-07-02  11.00-14.00 BULWARY NAD SKAWĄ 

 PLENER IV i V BARWY ŻYCIA - szczegóły do zaplanowania z uczestnikami od sierpień do listopad 2022 
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