Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu
ul. Junikowska 35, 60-163 Poznań, tel./fax +48 61 868 48 68, e-mail: sekretariat@lp.poznan.pl, www.lp.poznan.pl

Regulamin II edycji Ogólnopolskiego Pleneru Projektowego
INTERAKCJE 2015 - Poznań

1. Organizator
Organizatorem Ogólnopolskiego Pleneru Projektowego jest Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego
w Poznaniu, Stowarzyszenie KRESKA działające przy szkole oraz Centrum Edukacji Artystycznej
w Warszawie. Plener został objęty patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wpisany
do Kalendarza Ogólnopolskich Imprez Szkolnictwa Artystycznego.
2. Uczestnicy
Do udziału w plenerze zapraszamy uczniów klas starszych (uczniowie pełnoletni) Liceów Plastycznych
z całej Polski. Każda szkoła może delegować 2 uczestników, liczba miejsc jest ograniczona, decyduje
kolejność zgłoszeń.
3. Cele pleneru
Plener przeznaczony jest dla uczniów posiadających predyspozycje i pragnących kontynuować naukę
w zakresie szeroko pojętych działań projektowych. Program pleneru przewiduje wykłady z udziałem
zaproszonych projektantów i wykładowców Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz dyskusje
poszerzające i uzupełniające dotychczasowe formy kształcenia. Ponadto realizowane będą zadania
dydaktyczne z zakresu projektowania będące odpowiedzią na poruszane zagadnienia.
Cele:
- pobudzenie aktywności konceptualnej,
- kreatywne myślenie i działanie - doświadczenie pracy w innych warunkach i innym tempie niż w szkole,
- kształtowanie umiejętności jasnej argumentacji i obrony własnego projektu,
- twórcze wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych na innych przedmiotach artystycznych,
- rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.
Podejmowane działania powinny charakteryzować się: trafnością odpowiedzi na zadany temat,
komunikatywnością w przekazie, adekwatnością użytych technik realizacyjnych w stosunku do zastanej
przestrzeni, nowatorskimi rozwiązaniami realizacyjnymi w zakresie skojarzeń i przekazu treści. Plener
projektowy będzie miejscem konfrontacji z wieloaspektowymi zadaniami projektowymi stanowiącymi wyzwanie
dla młodych projektantów.
4. Miejsce i termin pleneru
miejsce: Plenerowy Dom Studencki Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w miejscowości Skoki.
Adres: 62-085 Skoki, ul. Zamkowa 1, tel. 61 812 42 42
rozpoczęcie pleneru - 28 września 2015, poniedziałek (od obiadu, godz. 13.00)
zakończenie pleneru - 03 października 2015 sobota (po śniadaniu)
5. Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie podpisanej przez uczestnika KARTY ZGŁOSZENIA na adres:
Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego, ul. Junikowska 35; 61-163 Poznań tel./fax 61 868 48 68
do dnia 11 września 2015 (decyduje kolejność zgłoszeń) a następnie dokonanie wpłaty w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 18 września 2015 w wysokości 350.00 zł - na konto
Stowarzyszenie KRESKA na rzecz Liceum Plastycznego w Poznaniu
ul. Junikowska 35; 61-163 Poznań
nr konta 23 1240 1747 1111 0010 3856 2021
Z dopiskiem: Opłata za plener projektowy INTERAKCJE 2015, Imię i nazwisko uczestnika, szkoła
Opłata obejmuje zakwaterowanie i posiłki, koszty podróży zapewnia szkoła delegująca ucznia.
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6. Postanowienia końcowe
Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt i przywożą ze sobą potrzebne materiały do projektowania:
szkicowniki ołówki, pisaki, pro markery, kredki itp., nożyki, linijki, taśma klejąca; w miarę możliwości laptop
i aparat fotograficzny.
Organizator zapewnia materiały do realizacji ćwiczeń.
Uczestnicy pleneru winni posiadać aktualne ubezpieczenie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za wypadki i zdarzenia losowe w trakcie trwania pleneru oraz podróży.
Ze względu na krótki czas trwania pleneru prosimy o przyjazd uczestników w dniu rozpoczęcia pleneru do
godz. 12.00.
Uczestnik pleneru zobowiązany jest do pozostawienia swojej pracy do dyspozycji organizatorów. Uczestnicy,
decydując się na udział w plenerze, akceptują wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
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KARTA ZGŁOSZENIA
do II Ogólnopolskiego Pleneru Projektowego

„INTERAKCJE 2015” – Poznań
pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pieczęć szkoły

Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………………………………………...…………..
Adres zamieszkania: ……………………….………..……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….……………. PESEL: …………………………..……..
Tel. uczestnika …………………….………..……… Tel. rodzica lub opiekuna …………….………………………
wyżywienie wegetariańskie |______|

REGULAMIN PLENERU
Najwyższym dobrem uczestników wyjazdu jest ich zdrowie i bezpieczeństwo. W związku z tym każdy uczestnik
zobowiązany jest do przestrzegania następujących punktów regulaminu:
I. Zabrania się:
1. Posiadania i używania narkotyków, alkoholu, tytoniu.
2. Zażywania jakichkolwiek leków bez wiedzy opiekunów wyjazdu. O szczególnych przypadkach rodzice
/opiekunowie/ zobowiązani są do poinformowania prowadzących wyjazd.
3. Spożywania pokarmów i picia wody z nieokreślonych źródeł.
4. Korzystania z kąpieli wodnych i słonecznych bez wiedzy prowadzących.
5. Korzystania z urządzeń i przedmiotów znajdujących się na terenie obiektu w sposób niezgodny z przeznaczeniem i
zagrażający zdrowiu i życiu.
6. Samodzielnego oddalania się z miejsca pobytu i prowadzonych zajęć / w szczególnych wypadkach zgody udzielają
opiekunowie/
II. Uczestnik pleneru zobowiązany jest do:
1. Przestrzegania regulaminu pleneru.
2. Przestrzegania ustalonego harmonogramu dnia.
3. Wypełniania poleceń opiekunów pleneru.
4. Funkcjonowania zgodnie z obowiązującymi normami moralno-kulturowymi.
5. Przestrzegania higieny osobistej.
6. Poinformowania prowadzących plener o wypadkach i sytuacjach zagrażających zdrowiu, życiu oraz
bezpieczeństwo uczestników wyjazdu.
7. Przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ
III. Naruszenie regulaminu jest równoznaczne z powiadomieniem szkoły i rodziców /opiekunów oraz wydaleniem
uczestnika/.
IV. W szczególnych przypadkach uczestnik pleneru może zakończyć go w terminie wcześniejszym po uprzednich
ustaleniach i osobistym odbiorze przez rodziców /opiekunów/.
V. Wszelkie szkody wynikłe z winy uczestnika pokrywają rodzice /opiekunowie/ w terminie 14 dni.
VII. Odpowiedzialność za podróż uczestnika pleneru do ośrodka oraz z ośrodka do domu biorą na siebie rodzice.
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska, w związku z udziałem w plenerze
zorganizowanym przez Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu we wszelkich ogłoszeniach,
zapowiedziach i informacjach o przedmiotowym plenerze. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora
konkursu danych osobowych umieszczonych na karcie zgłoszenia w zakresie prowadzenia i rejestracji.
Zapoznałem/am się i akceptuję REGULAMIN PLENERU

Data ………………………………………….…..

………………………………….………………………..

3

czytelny podpis uczestnika
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