„Twórcza Noc”
Warsztaty artystyczne,
Spotkania z artystami

Regulamin
I.

Organizator
Organizatorem warsztatów jest Zespół Szkół nr 2 im. gen. Józefa Bema oraz
Milanowskie Centrum Kultury w Milanówku.

II.

III.

IV.

Cel i termin warsztatów


Celem warsztatów jest: edukacja kulturalna młodzieży, rozwijanie uzdolnień
i zainteresowań uczniów, popularyzacja różnorodnych form artystycznych,
promowanie młodych talentów.



Warsztaty odbędą się w dniu 15 lutego 2019 r. w Zespole Szkół nr 2
im. gen. J. Bema w Milanówku przy ulicy Wójtowskiej 3, w godzinach 18.00-23.00.

Zasady uczestnictwa


Warsztaty adresowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych,
szkół podstawowych – siódma/ósma klasa (powyżej 14 roku życia). Uczestnikiem
warsztatów może być uczeń lub kilkuosobowy zespół uczniowski.



Uczestnicy mogą brać udział w kilku wybranych przez siebie warsztatach.



Zgłoszenia pisemne (załącznik do regulaminu) przyjmowane będą do dnia 13
lutego 2019r. w Milanowskim Centrum Kultury lub w sekretariacie Zespołu Szkół
nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku przy ulicy Wójtowskiej 3. Wszelkie informacje
organizacyjne pod numerem 22-758-32-34 i maile sekretariat@mckmilanowek.pl



Powrót osoby niepełnoletniej z warsztatów tylko pod opieka osoby dorosłej
wskazanej w zgłoszeniu. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za uczestników
przed i po zakończeniu warsztatów.

Formy warsztatów
Młodzież może uczestniczyć w następujących formach warsztatów:


Warsztaty wokalne - karaoke



Warsztaty kosmetyczne: peeling



Warsztaty muzyczno-instrumentalne

V.



Warsztaty kulinarne – koktajle owocowe



Warsztaty plastyczne: nadruki na torbach



Warsztaty plastyczne – odlewy gipsowe



Twórcza matematyka



Gry planszowe

Harmonogram spotkania
18:00 – Część artystyczna.


Przywitanie.



Występ muzyczny – szkoła Yamaha

18.30 - Otwarcie warsztatów.
22.00 – Prezentacja dokonań grup warsztatowych.
23.00 – Zamknięcie warsztatów.
VI.

Sprawy organizacyjne



Warsztaty mają charakter imprezy zamkniętej. Mogą w niej uczestniczyć tylko osoby,
które wcześniej dokonały zgłoszenia. Osoby niepełnoletnie mogą przyjść
w towarzystwie rodziców lub nauczycieli.



W trakcie imprezy uczestnicy będą mogli skorzystać z gorących i zimnych napojów.



Udział w warsztatach jest nieodpłatny.



Uczestnicy spotkania będą wpuszczani do szkoły w godzinach od 17.30-18.30



Uczestnicy przybywają i wracają na własny koszt.



Liczba miejsc ograniczona.

