Obec Oravský Biely Potok
Oravský Biely Potok č. 132, 027 42
IČO: 314 706
DIČ: 2020561763
Ľudovým tvorcom - kamenárom
Vec: Pozvánka na XII. kamenársky plenér - „Bielopotocký kameň"
Obec Oravský Biely Potok a Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
s finančným prispením Žilinského samosprávneho kraja a Fondu na podporu
umenia, usporiadajú v dňoch 25.9. – 30. 9. 2017 v Oravskom Bielom Potoku
XII. ročník medzinárodného kamenárskeho plenéra - „Bielopotocký kameň“.
Organizátori podujatia sa tvorivým stretnutím pokúšajú nadviazať a oživiť bohatú
kamenársku tradíciu obce a vybudovať lapidárium kamenných - pieskovcových
plastík.
Prijmite naše pozvanie ako tvorca - účastník na XII. ročník plenéra do
Oravského Bieleho Potoka.
Program:
25.9.- do 12.00 - príchod účastníkov na Obecný úrad, prezentácia, zoznámenie s
programom, obcou a jej históriou, výber materiálu a témy
26.9 -30.9. – tvorba a vyhodnotenie plenéra
Sprievodné podujatia: - návšteva kameňolomov, návšteva Múzea Oravskej dediny,
Oravského hradu, .......
Účastníci si so sebou prinesú všetky potrebné nástroje a náradia. K dispozícii
bude kompresor, elektrická prípojka a krytý priestor. Organizátori pre Vás
zabezpečia a uhradia ubytovanie, stravovanie, náklady na dopravu osobnými
autami a zabezpečia kamenné pieskovcové bloky.
Tešíme sa na spoločné tvorivé stretnutie s Vami. Fotografie z minulých ročníkov
plenéra nájdete na http://www.oravskybielypotok.sk a http://osvetadk.sk
Svoju účasť potvrďte e-mailom alebo vyplnenou návratkou do 15.09.2017.
Obec Oravský Biely Potok, Oravský Biely Potok č. 132
Tel.: 043/5395411, 0903550488
Email: oravskybielypotok@sk.sk

Mgr. Ján Kaššák
starosta obce

Obec Oravský Biely Potok
Oravský Biely Potok č. 132, 027 42
IČO: 314 706
DIČ: 2020561763

NÁVRATKA - ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

XII.. Medzinárodný kamenársky plenér v Oravskom Bielom Potoku
25.9. – 30. 9. 2017
Meno a priezvisko: .....................................................................................................
Adresa: ......................................................................... PSČ: .................................
Tel.: .....................................................
e-mail:..........................................................
Žiadam zabezpečiť stravu na dni: (vypíšte)
.....................................................................
Žiadam zabezpečiť ubytovanie na dni: (vypíšte)
............................................................

V............................. dňa ..............2017

...................................
záväzný podpis

Vyplnenú návratku zašlite do 15.09.2017 poštou na adresu: Obec Oravský Biely Potok,
Oravský Biely Potok č. 132, 027 42 p. Podbiel alebo emailom: oravskybielypotok@bsk.sk

