
IV TWÓRCZE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE 

WOŹNIKI 2019 

09.08.2019 - 15.08.2019 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  przy współpracy Urzędu Miejskiego                          

w Woźnikach zaprasza Państwa  do twórczego spędzenia  wolnego czasu w 

Woźnikach, którego celem jest: 

- wymiana doświadczeń mechanizmów tworzenia, 

- umiejętne przekształcenie pomysłów w spójny komunikat, 

- zwiększenie skuteczności przekazu  twórca – odbiorca, 

-  odnajdywanie nowych źródeł inspiracji, 

Drodzy uczestnicy w tym roku proponujemy Wam następujące stanowiska 

twórcze: 

- decoupage 

- malowanie na różnych przedmiotach,  

- pergamano  

- małe formy witrażowe 

-  ceramika  

- masy powertex  

Jako organizatorzy zapewnimy podstawowe narzędzia oraz materiały, z których 

będzie można skorzystać na stanowiskach twórczych  przygotowanych  na holu 

MGOK. Każdy uczestnik zgłasza się do pracy maksymalnie do  3 stanowisk.  

W tym roku nową techniką wprowadzaną na spotkaniach będzie metaloplastyka. 

Warsztaty przeprowadzi  lokalny artysta kowal. W warsztatach biorą udział 

wszyscy uczestnicy TSArt. 

Prosimy o przesłanie wypełnionych kart uczestnictwa do dnia 5 lipca 2019 oraz 

wpłatę wpisowego w wysokości  60 złotych do dnia 10 lipca 2019 na nasz 

rachunek bankowy (wpłata będzie potwierdzeniem uczestnictwa w imprezie). 

Ilość miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. 

Szczegółowy plan IV Twórczych Spotkań Artystycznych będzie przesłany  

uczestnikom na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy. 

Drogi uczestniku organizator zastrzega sobie  prawo wyboru wykonanych przez 

Ciebie prac podczas spotkań twórczych. 

Informujemy, że istnieje możliwość noclegu na naszej sali widowiskowej              

na materacach i łóżkach polowych (trzeba zabrać ze sobą śpiwór i poduszkę)                     

oraz korzystania z kuchni do przygotowywania posiłków. 

Informacji udzielamy pod numerami  telefonów:  512120 841 lub 34 3573037  

od wtorku do soboty w godzinach 13.00 – 21.00. 

Mamy nadzieję, że pobyt  w Woźnikach pobudzi jeszcze głębiej Wasze artystyczne 

wnętrze, a umysł zainspiruje do nowych poszukiwań twórczych. 

                                                                                                                  ORGANIZATORZY 

Dane do przelewu: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Woźnikach 
ul. Górna 5 
42-289 Woźniki 
tel. 34 357 30 37 

Nr rachunku bankowego: 

MBS Myszków o/Woźniki: 07 8279 1023 0200 0169 2002 0001 

TERMIN WPŁATY: 10.07.2018        TYTUŁ WPŁATY: IV TSArt 

KWOTA DO ZAPŁATY: 60,00 ZŁ 


