
           UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY TRZECIEGO WIEKU W POZNANIU 

PLENER RYSUNKOWO-MALARSKI 

 

6-10.07.2020 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Plenerowy Dom Studencki w Skokach 

 

ul. Zamkowa 1 

62-085 Skoki 

tel. 61 812 42 42 

 

1. OPIEKA MERYTORYCZNA 
dr Marcin Lorenc, ad. 

 

2. OPIS / PROGRAM 

Celem tego pleneru jest przede wszystkim możliwość, swobodnego, twórczego spędzenia czasu. Odcięcie 

się na moment od świata zewnętrznego i zajęcie się na sto procent malarstwem i rysunkiem. 

W ciągu kilku dni będziemy mieli możliwość pracy studyjnej w pracowni, realizacji własnych pomysłów 

malarskich / rysunkowych, jak i możliwość zmierzenia się z tematem szkiców malarskich/rysunkowych 

realizowanych w plenerze. Poza wartościami czysto artystycznymi, takie kilkudniowe spotkanie daje 

możliwość lepszego poznania się, zrozumienia i wymiany myśli. 

 

Materiały potrzebne w ramach zajęć: dowolne farby (akrylowe / olejne /akwarelowe /gwasze), 

szkicownik, ołówki, gumka, dowolne podkłady malarskie (podobrazia / zagruntowane tektury / bloki), 

pędzle, szmatki do pędzli, media (do farb olejnych – terpentyna, olej lniany), brystole (min.3 sztuki), 

węgiel, itp. 

 

3. ORGANIZACJA 

6.07.2020 (poniedziałek) - przyjazd do PDS Skoki, rozpoczęcie doby hotelowej – godz. 12:00. 

Pierwszym posiłkiem będzie obiad o godz. 13:00. 

10.07.2020 (piątek) - wyjazd z PDS Skoki - około godz.12.00. Ostatnim posiłkiem będzie śniadanie. 

Doba hotelowa kończy się o godz. 12:00. 

 

4. KOSZT  

Koszt uczestnictwa w Plenerze: 400 zł / osoba 

Koszty obejmują: nocleg oraz wyżywienie – śniadanie / obiad / kolacja + udział w zajęciach. 

 

W PDS Skoki pokoje są trzy - / czteroosobowe, łazienki znajdują się na korytarzach. 

Organizator Pleneru nie zapewnia Uczestnikom materiałów plastycznych. 

 

5. ZAPISY 

Zapisy są przyjmowane do: 12.06.2020 

Zapisu można dokonać: 

  wysyłając wiadomość e-mail: uatw@uap.edu.pl  podając Imię, Nazwisko + SKOKI PLENER 

2020  

 albo osobiście w sekretariacie UATW 

            Plac Wielkopolski 9, Poznań 

            godziny urzędowania: poniedziałek, godz. 14:00-16:00 

           pok. 401, budynek C, 

 albo telefonicznie 61 853 00 18 w. 119 



 

 

 

 

 

 

O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 

(W przypadku większej liczby zgłoszeń zostanie utworzona tzw. lista rezerwowa. Osoby z 

listy rezerwowej zostaną poinformowane o wejściu na listę główną do dnia 15.06.br. ) 

 

Ilość Uczestników – max. 27 osób / mini. 20 osób 

Opłatę należy uiścić do: 26.06.2020 

 

NUMER RACHUNKU PKO: 88 1020 4027 0000 1302 1425 6632 

z dopiskiem: imię i nazwisko + SKOKI PLENER 2019 

 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Plenerze, po 27.06.br., Organizator (Uniwersytet Artystyczny 

Trzeciego Wieku w Poznaniu) zwraca Uczestnikowi, przelewem na konto, w ciągu 14 dni, kwotę: 120zł 

 

 

6. TERMINARZ 

6.04 – 12.06.2020 - zapisy na Plener 

13 – 15.06.2020 – poinformowanie Uczestników z listy rezerwowej o wolnych miejscach 

21.06.2020 – zamknięcie zapisów 

22.06.2020 – poinformowanie Uczestników, czy Plener się odbędzie 

22 – 26.06.2020 – uiszczenie opłaty za uczestnictwo w Plenerze 

6 – 10.07.2020 – Plener PDS Skoki 

do 10.07.2020 – zwrot kwoty (120 zł) w przypadku rezygnacji z Pleneru, po 30.06.2020 


