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раённага

Барко}ская
017 г.

1дэалагlчнаи,i па справах

.Кахано!ская

аб умовах правядзення
I адкрытага рэгlя.наJIьнага
мастацкага пленэра "Малюем
гiсторыю разач"- у ДУА
"Ашмянская дзlцячая школа
мастацтва}"

1. I адкрыты рэгiяна-ltьны пленэр праводзiць дзяржа}ная }станова
адукацыi "дшмянскаrI дзiцячая школа мастацтва}". Пленэр праходзiць у

рамках рэгiянальнага фестывалю "Гальшанскi замак" з мэтай выя}лення

юных талента} i развiцця творчых здольнасця! моладзi.

2. Пленэр праводзiцца для вучня} устано} агульнай сярэдняй, устано}
дадатковай адукацыi i моладзi ва }зросце да 3 1 года }ключна па стану на 20

мая 2017 года. ,Щазваляецца Удзел у пленэры }дзельнiка} з iншых KpaiH.

3. ,Щата правядзення пленэра 20 мая20|7 года.

4. I адкрыты рэгiянальны пленэр праводзiцца па намiнацыях:

- "Алейная работа (эцюд);
- "Гуашаваяработа" (эuюл);
- "Графiчная работа" (эчюл);

5. Умовы пленэра:

5.1 .Фармат работы - на выбар удзельнiка.
5.2. Узроставыя групы }лзельнiка}:

першаJI -ад7 да 11 гадо} укJIючна;
другая - ад 12 да 17 гадо} уключна;
трэцяя - ад 18 да З3 гадо} уключна.

5.З.Удзельнiкi пленэра для выканання графiчных, жывапiсных работ
павiнны мець свае неабходныя iнструменты.

6. Удзельнiкi пленэра атрымлiваюць права волънага }вахода на

мерапрыемства } рамках правядзення регiянальнага фестывалю "галъшанскi

замак".



6. Удзельнiкi , пленэра атрымлiваюць права вольнага }вахода на
мерапрыемства } Рамках правядзення регiянаIIьнага фестывЕuIю "Гальшанскi
замак".

7. Праграма пленэра:
09:00 - заезд удзельнiка} пленэра, адкрыццё пленэра.
09:30 - выезд у аг.Гальшаны Ашмянскага р-на (руiны замка Сапег),
10:00 - выкананне творчага задання на тэрыторыi замка.
13.00-14.00 - перапынак на абед.
14.00 - працяг работы.
16:00-17:00 - падвядзенне вынiка} i }знагарода }дзельнiка} пленэра.

8. Уступны }знос для iлзелу У пленэры складае 1 базавую велiчыню.
Узнос аплачваецца праз аддзяленне банка i пераведзены на рахунак
аддзела iдэалагiчнай работы, культуры i па справах моладзi Ашмянскага
райвыканкама (з адметкай удзел у I рэгiянаJIьным пленэры "Малюем
гiсторыю разам"). Замежныя }дзельнiкi пазба}ляюцца €ш аплаты }ступнага
}зносу.

Рэквiзiты для грашовага пераводу:
Атрымальнiк:

Аддзел iдэалагiчнай работы, культуры i па справах моладзi Ашмянскага
раивыканкама
ЦБУ }lb 418 у г.Ашмяны
фiлiяла J\b 41З г. Лiда ААА кАСБ Беларусбанк)>
мФо |52101б96
унп 500057381, окпо 022з406740000
plp ЗбЗ252ЗШ|З52для ДУА "Ашмянская дзiцячая школа мастацтва}"

9. Усе }дзельнiкi I адкрытага рэгiяналънага мастацкага пленэра
"Малюем гiсторыю разам" атрымлiваюць Щыпломы }дзельнiка i памятныя
сувенiры.

10. Зая}кi на }лзел у пленэры падаюцца да 20 KpacaBiKa } аргкамiтэт на
аДрас: 231103о г. Ашмяны, вул Савецкаяо 88 ДУАООАшмянская дзiцячая
школа мастацтваУО' цi на электронны адрас: shkola_oshm70@mail.ru

Зая}ка афармляецца па форме згодна дадатку J\Гs 1 да дадзеных умо}"

Тэлефоны для даведак: 80159З 4 49-7L.
e-mail : shkola_oshm70 @mail.ru



r

Щадатак 1

да п€Lлажэння аб I
рэгiянальным мастацкiм
пленэры "Малюем гiсторыю
разам"

}дзельнiка I адкрлтu.u оriХ*i?нага мастацкага пленэра
"Малюем гiсторыю разам"

Прозвiшча

Iмя

Iмя па бацъку

Щата нараджэння

Месца вучобы (работы)

Узростав€u{ група, па якой булзе прымаць удзел

Намiнацыя

XaTHi адрас i тэлефон удзельнiка

Прозвiшча, iмя, iмя па бацъку саправаджаючага педагагiчнага работнiка,

выкладчыка па спецыяльным прадмеце:

:-",:*а}нення 
зая!кi

2017 т.

Kipa}HiK

N4.п.



Щадатак2

Склад арганiзацыйнага камiтэта
Iадкрытага рэгiянапьнага мастацкага пленэра
"Малюем гiсторыю разам"

Барко}ская Святлана Нiкалае}на _ начальнiк аддзела адукацыi, спорту i
турызму Ашмянскага раённага выкана}чага камiтэта,

КаХаНО!сцая Людмiла Антона}на - начальнiк аддзела iдэалагiчнай работы,культуры i па справах моладзi Ашмянскага раённага выкана}чага кайтэта,

ЖылiК Сяргей Аляксанлравiч метадыст па музеях i ахове гiсторыка-
культурнаЙ спадчыны раённага навукова-метадычнага цэнтра народнай
творчасцi.

"Ашмянская дзiцячая школа мастацтва}".


