
                                                                                                                           

 

REGULAMIN PLENERU ARTYSTYCZNEGO  

„W PLENER PO SZTUKĘ – BLIŻEJ NATURY W GMINIE KĘPICE” 

Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Miasta i Gminy Kępice „Razem dla Kępic”, ul. Pomorska 1, 77-

230 Kępice,  

Termin: 16-18 października 2020 r.  

Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy Sobótka w Obłężu, gmina Kępice 

Temat: pejzaż, architektura, życie mieszkańców obszaru powiatu słupskiego. 

 Założenia pleneru:  

➢ Założeniem pleneru, w którym weźmie udział 9 uczestników  (malarze, rzeźbiarze, 

rękodzielnicy) jest rozwijanie wyobraźni twórczej, wymiana doświadczeń artystycznych i 

technicznych, pragnienie uzyskania dzieł artystycznych inspirowanych przyrodą, zabytkami, 

architekturą i życiem mieszkańców obszaru powiatu słupskiego;  

➢ Możliwość konfrontacji postaw twórczych i warsztatu, integracja środowisk twórczych, 

rozwój kultury, propagowanie idei tolerancji i pluralizmu kulturowego;  

➢ Uczestnikami pleneru będą artyści tworzący w różnych technikach – malarze, rzeźbiarze, 

twórcy rękodzieła; 

➢ Organizatorzy zapewniają uczestnikom pleneru opiekę merytoryczną. Dla artystów malarzy 

przewidziano podobrazia o wymiarach 50 x 60cm. Materiały dla artystów rzeźbiarzy, 

rękodzielników oraz pozostałe materiały dla malarzy – uczestnicy zapewniają we własnym 

zakresie.  

Warunki uczestnictwa: 

 1. Plener ma charakter otwarty, liczba uczestników jest ograniczona ( 9 osób). 

 2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pisemnego zgłoszenia (karta zgłoszenia, stanowiąca 

załącznik do niniejszego regulaminu) na adres mailowy Organizatora, w terminie do 30 września 2020 

r. lub na adres korespondencyjny: Stowarzyszenie na Rzecz Miasta i Gminy Kępice „Razem dla Kępic” 

z dopiskiem – plener zgłoszenie. 

 

 Udział artystów: 

1. Do udziału w plenerze zapraszamy artystów profesjonalnych i artystów amatorów zamieszkujących 

obszar powiatu słupskiego.  

2. Udział w plenerze jest bezpłatny.  

3. O udziale artysty w plenerze decyduje kolejność zgłoszeń.  

4. W przypadku dużego zainteresowania plenerem i otrzymania dużej liczby zgłoszeń, Organizator 

zastrzega sobie prawo zaproszenia jedynie artystów wybranych według kryterium wymienionego w 

punkcie 3.  

5. Plener odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.  

6. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdu na plener. 

7. Organizator pokrywa koszty zakwaterowania oraz wyżywienia artystów uczestniczących w 

plenerze.  



                                                                                                                           

 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Osoby biorące udział w plenerze zobowiązane są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad 

koleżeńskiej współpracy.  

2. Uczestnicy winni posiadać aktualne ubezpieczenie ZUS lub KRUS.  

3. Każdy uczestnik pleneru jest zobowiązany do pozostawienia jednej pracy (malarskiej, rzeźbiarskiej, 

rękodzieło), która staje się własnością Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do jej 

wykorzystania w ramach promocji artystycznej, przy czym artysta zachowuje prawa autorskie 

osobiste.  

4. Organizator zapewnia organizację wystawy poplenerowej, która odbędzie się dnia 18.10.2020r. w 

Centrum edukacyjno-kulturalnym na terenie OW Sobótka o godz. 13.   

5. Uczestnicy pleneru wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą 

o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883). 

 

Harmonogram pleneru:  

Piątek, 16.10.2020 r. 

Godz. 16.00 – zakwaterowanie, spotkanie z organizatorami, rozpoczęcie pleneru 

Godz. 18.30 – kolacja 

Sobota, 17.10.2020 r. 

Godz. 8.30 – śniadanie 

Godz. 9.30-17.30 – działania plenerowe 

Godz. 18.00 – obiadokolacja, integracja 

Niedziela, 18.10.2020 

Godz. 9.00 śniadanie 

Godz. 9.30-12 – cd. pleneru 

Godz. 13 – wystawa poplenerowa, zakończenie pleneru, poczęstunek 

 


