
UWAGA  !!!!!
DYREKTORZY SP I GIMNAZJUM ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ
NAUCZYCIELE SZTUKI (PLASTYKI),WYCHOWAWCY  i inni pasjonaci;
UCZNIOWIE   SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  I  GIMNAZJUM, LICEUM    

SP im.K.K.Baczyńskiego w Czernikowie , Urząd Gminy Czernikowo,
Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Kultury i Sportu 
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej oraz ogłaszają:

V DOBRZYŃSKI PLENER MALARSKI 
pod patronatem Starostwa Powiatowego w Toruniu.

 pod nazwą  OSTATNIE STRZECHY

1.Celem głównym pleneru jest zainteresowanie uczniów najbliższą okolicą, 
krajobrazami przyrodniczymi i kulturowymi ( w tym roku szczególnie chatom 
drewnianym krytym strzechą), umożliwienie im działań w plenerze, spotkania 
artystów plastyków z ziemi dobrzyńskiej, wspólne działania plastyczne, wyłonienie 
ciekawych prac poświęconych strzechom

2.Inne cele to integracja mieszkańców ziemi dobrzyńskiej, powiatu toruńskiego, gminy 
wokół idei, wykorzystanie technik plastycznych do stworzenia prac poświęconych 
regionowi, rozpropagowanie idei ochrony zabytków.

3. ETAP I . Prace plenerowe we własnej gminie na w/w temat (Ostatnie Strzechy).
Prace można wykonywać wieloma  technikami  plastycznymi (rysunek ołówkiem, kredką, pastelami, 
malunek farbami akwarelowymi i plakatowymi, gwaszem, mazakiem, a także w postaci 
komputerowych obróbek fotograficznych. Szkoły (i gminy) w kwietniu i maju realizują plenery , 
wystawy na swoim terenie i dokonują wyboru 5 uczniów i opiekuna do V pleneru 
dobrzyńskiego.

4. Etap II. 
Zgłoszenia grup – na mail spczernikowo@wp.pl (tel 519 155583)do 10 maja 2011 ( ilość miejsc 
ograniczona- 50 osób, decyduje kolejność zgłoszeń). Uczniowie przywożą reprezentacyjne prace na 
wystawę przedplenerową.

5. Etap III  Plener
Plener odbywa się w Czernikowie (Szkolna 15, SP Czernikowo) i plenerze (m. Włęcz i okolice) 
w dniach 20-22 maja 2011 ( od godz. 16.oo w piątek do godziny 14.oo w niedzielę). 
Organizator zapewnia posiłki, nocleg (materac, trzeba mieć śpiwór, ew. koc), dojazd na plener i 
podstawowe materiały malarskie do działań. Szczegóły (519 155 583). Dojazd do SP na koszt 
własny. Konieczny opiekun grupy. Prace pozostają własnością organizatora.

6. Etap IV, wystawy plenerowe i poplenerowe, skromne nagrody, wyróżnienia, folder poplenerowy.

Organizatorzy
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