REGULAMIN WARSZTATÓW RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
pt. „TWÓRCZO Z WAŃKOWICZEM”

I.

ORGANIZATOR KONKURSU

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu „SCHOLA NOSTRA”.
CELE WARSZTATÓW:
o
o
o
o
o
o
o
o

wskazanie młodzieży kreatywnej formy spędzania wolnego czasu
zachęcenie do twórczości rękodzielniczej młodzieży z powiatu warszawskiego zachodniego
kultywowanie tradycji lokalnych
rozwijanie środków wykorzystywanych w komunikacji międzyludzkiej
rozwijanie kreatywności i pomysłowości oraz umiejętności manualnych
integracja różnych środowisk z terenu powiatu warszawskiego zachodniego
aktywizacja mieszkańców powiatu warszawskiego zachodniego, zachęcenie ich do aktywnego
uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych
tworzenie pozytywnego wizerunku powiatu warszawskiego zachodniego jako miejsca otwartego
na wartościowe inicjatywy kulturalne
wzbogacenie oferty kulturalnej powiatu warszawskiego zachodniego

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

Warsztaty przewidziane są dla uczniów szkół podstawowych i ponad podstawowych, publicznych i prywatnych z
powiatu warszawskiego zachodniego (każda placówka będzie mogła zgłosić dowolną liczbę uczestników). W ramach
zajęć warsztatowych odbędą się 8 spotkań, na których uczestnicy będą poznawali techniki tworzenia np. stroików,
bukietów i ozdób oraz wykonywali je pod kierunkiem trenera, prowadzącego dane zajęcia.
o Tematyka warsztatów- rękodzieła będą wykonywane tematycznie, na których uczestnicy będą poznawali
techniki / uczyli się zdobnictwa, rękodzielnictwa, bukieciarstwa- florystyki.
III. TERMIN WARSZTATÓW
Pierwsze zajęcia odbędą się 23 czerwca w godz. 9:00-12:00
O kolejnych terminach spotkań, organizatorzy będą informować z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

IV. MIEJSCE WARSZTATÓW
Zespół Szkół nr 1 im Melchiora Wańkowicza w Błoniu
ul. Łąki 2 05- 870 Błonie
V. KONTAKT
W razie niejasności lub pytań związanych z konkursem prosimy o kontakt:
sekretariat@zs1-blonie.pl, Tel. 22/725-48-48
Iwona Dębkowska 603414343
Emilia Kierzkowska 500038319
VI. NAGRODY
„Zadanie finansowane ze środków Powiatu Warszawskiego Zachodniego”
Środki na organizację warsztatów plastyczno- florystycznych pozyskano w ramach realizacji zadania publicznego :
Upowszechnianie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego, wspieranego
przez Starostę Warszawskiego Zachodniego.

Przewidziano przyznanie dyplomów uczestnikom za udział w zajęciach oraz każdy z nich będzie mógł wybrać
sobie na pamiątkę jedno z wykonanych przez siebie prac rękodzielniczych.
VII. UWAGI DODATKOWE
o
o
o
o

Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Organizator w ramach realizacji projektu zapewnia wszystkie niezbędne materiały do wykonania
prac rękodzielniczych.
Organizator nie będzie czerpał dochodu z wykonanych prac przez uczestników. Stanowić one
jedynie mogą element promocji.
Osoba biorąca udział w warsztatach wyraża zgodę na publikowanie, wystawianie w galerii,
wykonanych przez siebie prac rękodzielniczych.

Koordynatorzy projektu:
Iwona Mościcka
Emilia Kierzkowska

