
 
 

 
 

                                      
 

 

O G Ł O SZ E N I E 
 

 

Borneńskie Centrum Inicjatyw Społecznych ,,Universum” ogłasza nabór uczestników na 

warsztaty malarskie zorganizowane w ramach projektu ,,Piękna nasza Polska cała” 

dofinansowane z programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, które 

odbędą się w dniach 12.08.2014 - 12.09.2014r. w siedzibie Stowarzyszenia BCiS 

,,Universum” ul. Lipowa 6 w Bornem Sulinowie tel: 883 316 111, 94 37 331 83 

I. Oferta skierowana jest do mieszkańców Gminy Borne Sulinowo: 

 Osób dorosłych którzy chcą spełniać swoje marzenia o malowaniu, poznaniu 

warsztatu pracy malarza i pragną przygotować się do atrakcyjnego, twórczego 

zagospodarowania czasu wolnego (szczególnie dotyczy to emerytów i osoby 

bez pracy), 

 Młodzieży gimnazjalnej i licealnej która ma potrzebę wyrażenia siebie                   

w rysunku i malarstwie i chce poznać oraz udoskonalić techniki plastyczne, 

II. Obowiązuje pisemne zgłoszenie uczestnictwa do dnia 08.08.2014r. (piątek) wzór 

zgłoszenia w załączeniu. 

III. Materiały i narzędzia pracy w miejscu spotkań. 

IV. W 6 spotkaniach warsztatowych (20 godz. łącznie) prowadzonych przez 

instruktora Bogumiłę Celer (wg programu autorskiego) uczestnik będzie miał 

możliwość stworzyć kilka ciekawych, oryginalnych prac w różnych technikach 

plastycznych (np. rysunek ołówkiem, sangwiną, węglem, kredką, suchymi 

pastelami, malarstwo temperą, grasem, akwarelą, monotypię….). Na każdym ze 

spotkań uczestnik doświadczać będzie takich zjawisk malarskich jak horyzont, 
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perspektywa, kontrast czy kolor (podstawowe pojęcia dla zrozumienia sztuki). 

Będzie też okazja nauczyć się obserwacji, skupienia uwagi, refleksji  co                             

w połączeniu z warsztatem pracy daje podstawę do tworzenia własnej wypowiedzi 

plastycznej. Prowadzący warsztaty zapewnia, że jeśli uczestnik lubi malować lub 

zawsze o tym marzył to zajęcia warsztatowe pomogą mu nabrać pewności siebie, 

odkryje swój potencjał twórczy, kreatywność a poznanie i doskonalenie warsztatu 

będzie atrakcyjną próbą ,,zabawy twórczej”. Radość tworzenia sprawia, że uczymy 

się najtrudniejszej sztuki – SZTUKI ŻYCIA. Uczestnik zobowiązany jest wnieść 

na spotkania chęć pracy twórczej i dobry humor (doświadczenie nie ma tu 

większego znaczenia). 

V. Ilość miejsc ograniczona - 15 /zapisy wg kolejności zgłoszeń/. Zgłoszenia pisemne 

wg  wzoru:  

 Imię i nazwisko: ……………………………( Osoby niepełnoletnie imię                   

i nazwisko opiekuna) 

 Wiek:……………………………………….. 

 Adres zamieszkania………………………… 

 Telefon …………………………………….. 

 

 

 

Do zobaczenia na spotkaniu organizacyjnym dnia 12.08.2014r. o godz. 

10.00 w siedzibie Stowarzyszenia Borneńskie Centrum Inicjatyw Społecznych 

,,Universum” ul. Lipowa 6 w  Bornem Sulinowie I piętro (siedziba Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie) 

http://www.ckir.bornesulinowo.pl/
http://www.mbp.bornesulinowo.pl/

