
REGULAMIN WARSZTATÓW CERAMICZNYCH ONLINE 

Przeprowadzonych w ramach 

OBCHODÓW UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA 

ROZWÓJ – RADOŚĆ - WOLNOŚĆ 

 

1. Organizatorem Warsztatów Ceramicznych Online jest Gminne Centrum 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie przy współpracy Akademii Sztuk 

Tradycyjnych i Współczesnych w Donimierzu. 

2. Warsztaty będą przeprowadzone w wersji online. Zostanie nagrany cykl 

filmików instruktażowych, które będą udostępnione na profilu fb 

Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie oraz 

Akademii Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Donimierzu.  

3. Filmy z przebiegu Warsztatów nie zostaną usunięte z mediów 

społecznościowych i będą dostępne w każdym wybranym momencie. 

4. Warsztaty będą się składały z części: 

a) Tworzenie medalionu i innych (miska, filiżanka, podstawek) z gliny – w 

wersji online; 

b) Nauka wstępnego suszenia powstałych rękodzieł – w wersji online; 

c) Pierwszy wypał prac w piecu ceramicznym – relacja z ASTiW w 

Donimierzu; 

d)  Szkliwienie wypalonych rękodzieł  - w Akademii Sztuk Tradycyjnych i 

Współczesnych w Donimierzu. 

e) Drugi wypał poszkliwionych prac w piecu ceramicznym. 

5. GCKSiR w Szemudzie ufundowało 30 pakietów zawierających:  

 Glinę 

6. Pierwsze 30 osób, które zgłoszą się do placówek GCKSiR będzie mogło 

odebrać pakiet z hali sportowej w Bojanie i w Szemudzie po spełnieniu 

następujących warunków: 

 Podpisaniu listy odbioru materiałów plastycznych, 

 Podpisaniu zobowiązań do: 

a)  przesłania zdjęcia osoby wykonującej pracę z pierwszej części 

(a)  Warsztatów na adres: a.perz@szemud.pl do dnia 26 

kwietnia 2021r. 

b) Przewiezienia odpowiednio zabezpieczonych i podpisanych 

imieniem i nazwiskiem prac do hali sportowej w Szemudzie lub 

mailto:a.perz@szemud.pl


Bojanie w celu dokonania pierwszego wypału w piecu 

ceramicznym, do dnia 26 kwietnia. 

c) Osobistego udziału w Warsztatach Szkliwienia, które odbędą się 

w Akademii Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Donimierzu, 

po wcześniejszym, indywidualnym umówieniu na dogodny 

termin.  

d) Podpisaniu zgody na publikowanie wizerunku. 

7. Po dokonaniu dokumentacji zdjęciowej, wszystkie prace zostaną 

zwrócone uczestnikom. 

8. Warsztaty w całości są nieodpłatne. 

9. Uczestnicy przyjeżdżają do Akademii Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych 

w Donimierzu we własnym zakresie i na własny koszt. 

10. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w 

regulaminie.  

 


