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1. Organizator 

Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie ul. Regucka 1, 05-430 Celestynów 
 

2. Cele  

- poznawanie zawodu rzeźbiarza 

- wspieranie i promowanie twórczości rzeźbiarskiej  

- poznawanie historii wsi mazowieckiej 

- promocja gminy Celestynów 

- integracja środowiska rzeźbiarskiego 
 

3.  Informacje ogólne 

1. Termin i miejsce: 2-4 czerwca 2016 r. (czwartek, piątek, sobota), plac przed budynkiem Urzędu Gminy                                   

w Celestynowie ul. Regucka 3.  

2. Ilość miejsc ograniczona do 6 stanowisk rzeźbiarskich, decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Warunkiem udziału w plenerze jest dostarczenie wypełnionej Karty Zgłoszenia (do pobrania na stronie  

    www.gokcelestynow.pl) do biura Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie ul. Regucka 1, 05-430 Celestynów                     

    od pn. do pt. w godz. 10.00-18.00 w terminie do dnia 10 maja 2016 r. drogą elektroniczną, listownie (decyduje data  

    wpływu) lub osobiście. 

4. Plener kończy się wystawą oraz wręczeniem dyplomów w dniu 5 czerwca 2016 r. podczas festynu z okazji 

Gminnego Dnia Dziecka. 

5. Na dzień 2 czerwca 2016 r. (ok. godz. 10.00) przewidziano przyjazd i rejestrację uczestników. 

6. Dnia 4 czerwca 2016 r. w godzinach popołudniowych nastąpi zdanie stanowisk oraz rzeźb. 

7. Uczestnikami pleneru mogą być tylko osoby pełnoletnie. 

8. Rzeźba może mieć jednego autora. 
 

4. Informacje szczegółowe 

1. Organizator zapewnia: 

- 3 noclegi w sali GOK Celestynów (wyposażonej w materace) 

- wyżywienie (obiadokolacja), kawa, herbata, cukier (samoobsługa) 

- prysznic, WC 

- drewno do rzeźbienia 

- paliwo do pił spalinowych  

- dostęp do energii elektrycznej. 

2. Uczestnicy nie mogą domagać się od Organizatora pokrycia jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

3. Uczestnicy zobowiązani są wykonać swoje rzeźby pracując w przestrzeni otwartej, przygotowanej                                  

    przez Organizatora.  

4. Każdy uczestnik musi wykonać jedną rzeźbę zgodną z tematem pleneru. Charakterystyka rzeźb:  

    rzeźba figuratywna, wysokość od 1,5 m do 1,8 m. 

5. Uczestnicy pleneru winni posiadać aktualne ubezpieczenie zdrowotne NFZ. 

6. Rzeźbiarze będą pracowali własnymi narzędziami. 

7. Na terenie budynku GOK oraz pleneru nie można spożywać alkoholu i palić tytoniu. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody spowodowane przez uczestników pleneru wobec osób  

    trzecich. 
 

5. Ocena prac 

1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny prac. 

2. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody pieniężne. 
 

6. Postanowienia końcowe  
1. Wszystkie wykonane podczas pleneru rzeźby przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do 

ich wykorzystania zgodnie ze swoją wolą.  

2. Organizator nie zapewnia: śpiwora, poduszek, środków higieny osobistej. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe powstałe bez winy Organizatora. 

4. Organizator ma wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu, a także do rozstrzygania spraw nieujętych 

w regulaminie. 

http://www.gokcelestynow.pl/

