WARSZTATY STREET ART’U

Wielki Kack Street Jam 2 to kolejna edycja imprezy mającej na celu przybliżenie mieszkańcom Gdyni,
a w szczególności Wielkiego Kacka i Karwin zyskującej coraz większą popularność w kręgach
młodzieżowych tzw. kultury ulicznej, w tym jej aspektu muzycznego, sportowego i plastycznego.
Organizowane przez Radę Dzielnicy Wielki Kack warsztaty Street Art’u to niepowtarzalna okazja do
spotkania z prowadzącymi je artystami ze stowarzyszenia „Traffic Design” , twórcami społecznej
akcji zamalowywania nieestetycznych, gdyńskich budynków pięknymi muralami.
Podczas warsztatów ich uczestnicy będą mieli zarówno okazję rozwinąć swoje umiejętności
plastyczne, jak i poznać techniki tworzenia skomplikowanych i widowiskowych malunków (murali), a
na koniec samemu uczestniczyć w przygotowaniu malunku na specjalnych planszach. Zajęcia
prowadzić będą znani, trójmiejscy artyści będący absolwentami Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,
posiadający doświadczenie w organizacji podobnych wydarzeń.
Przygotowane przez uczestników podczas warsztatów prace plastyczne zostaną wyeksponowane na
ogrodzeniu boiska przy ul. Gryfa Pomorskiego na os. Fikakowo/Wielki Kack.

I czas i miejsce
•
•

Warsztaty odbędą się 29 czerwca w godz. 10.30 – 17.00

•

W przypadku deszczowej pogody warsztaty przeniesione zostaną do Szkoły Podstawowej nr 20., o czym
organizatorzy poinformują uczestników telefonicznie

Warsztaty odbywać się będą na boisku Gdyńskiego Osrodka Sportu i Rekreacji (GOSiR) przy ul. Gryfa
Pomorskiego 52 w Gdyni (Wielki Kack), pod zadaszonym namiotem.

II Zapisy
•
•
•
•

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: wkstreetjam@gmail.com. Powinny one zawierać następujące
informacje: imię, nazwisko, telefon (prawnego opiekuna)
Podpisane przez prawnych opiekunów zgody ( w postaci wypełnionych formularzy znajdujących się w pkt. VI)
należy dostarczyć w dniu warsztatów obecnym na miejscu organizatorom
Zgłoszenia przyjmowane są do dn. 27.06.2013 r.
UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń
III Warunki uczestnictwa

•
•

Warsztaty skierowane są do młodzieży/dzieci klas 4-6 szkoły podstawowej oraz gimnazjum
W warsztatach uczestniczyć mogą jedynie osoby, które dostarczyły zgłoszenie z podpisem prawnego opiekuna

IV Odpowiedzialność organizatorów
•
•
•

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu. W przypadku istotnych zmian zobowiązują się do
powiadomienia uczestników o zmianach w regulaminie
Organizatorzy nie odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników w trakcie trwania imprezy, osobami
odpowiedzialnymi są ich opiekuni prawni
Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia dla uczestników w trakcie trwania imprezy
V Dojazd

•

Poniższa mapa prezentuje szczegółową lokalizację imprezy

VI Formularz zgłoszeniowy
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Warsztaty Street Art 29.06.2013 GDYNIA WIELKI KACK (

boisko Fikakowo )

Ja………………………………………………………..legitymujący/a
się
dowodem
osobistym
nr…………………………………………………………seria…………
wydanym
przez:
…………………………………………………………
zamieszkały/a:
……………………………………………………………………… wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego
dziecka………………………………....................................w warsztatach artystycznych ze Street Artu
odbywających się 29.06.2013 na terenie boiska Fikakowo przy ul. Gryfa Pomorskiego ( lub w wypadku złych
warunków pogodowych w miejscu podanym w regulaminie warsztatów) w godzinach 10.30 – 17.00.
Jednocześnie oświadczam, że jestem prawnym opiekunem osoby, której niniejsze zgłoszenie dotyczy i biorę
pełną odpowiedzialność za postępowanie podopiecznego w czasie trwania warsztatów. Oświadczam także, że
zapoznałem/am się z treścią regulaminu i akceptuję jego zapisy.

…………………………………………..
(Data, imię i nazwisko prawnego opiekuna)

