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Dyrektora GOKiS z dnia 16.05.2022 r.  

 

REGULAMIN PLENERU MALARSKO-RZEŹBIARSKIEGO  2022  

W CELESTYNOWIE 

 

1. Organizatorem pleneru jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu ul. Regucka 1, 05-430  

Celestynów, tel. 22 789 71 02.  

2. Plener organizowany jest w terminie 8-10 czerwca 2022 r.  

3. Tematem przewodnim wydarzenia jest uczczenie 70 – lecia gminy Celestynów. 

4. Plener malarski odbędzie się w ogrodzie deszczowym przy Hali Sportowej w Celestynowie, 

plener rzeźbiarski odbędzie się na placu zielonym przed Halą Sportową w Celestynowie. 

 

CELE PLENERU 

 

1. Popularyzacja sztuki malarskiej i rzeźbiarskiej. 

2. Integracja środowiska twórców artystycznych. 

3. Możliwość obserwacji artystów przy pracy.  

4. Uczczenie obchodów 70-lecia gminy Celestynów. 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Komisarzem pleneru jest pani Monika Grajda-Widulińska.  

2. Organizator zapewnia niezbędne materiały: drewno, dostęp do prądu, paliwo, olej, podobrazia, 

sztalugi, farby, pędzle. 

3. Rzeźbiarze we własnym zakresie zapewniają narzędzia do pracy w drewnie.  

4. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia (do pobrania na stronie 

www.gokcelestynow.pl).  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody spowodowane przez 

uczestników pleneru  wobec osób trzecich. 

6. Uczestnicy nie mogą domagać się od Organizatora pokrycia dodatkowych kosztów. 

7. Uczestnicy zobowiązani są wykonać swoje dzieła pracując w przestrzeni otwartej, 

przygotowanej przez Organizatora. Plener odbędzie się niezależnie od warunków 

pogodowych. 

8. Uczestnicy wykonują: 

- rzeźbę drewnianą: rzeźba powinna mierzyć od ok. 1,5 do 2 m, średnica ok. 60 cm. 

- obraz: wykonany na podobraziu o wymiarach 50/70 cm. 

9. Podczas trwającego pleneru nie można spożywać alkoholu i innych środków odurzających. 

10. Każdy artysta po należytym wykonaniu pracy, otrzyma nagrodę finansową wypłaconą na 

podstawie umowy o dzieło.  

 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Na własność Organizatora przechodzą dzieła (obrazy, rzeźba). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania dzieł zgodnie ze swoją wolą.  

3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przeniesienie wszelkich praw autorskich do projektu 

obrazu/rzeźby na rzecz GOKiS w Celestynowie na czas nieokreślony na wszystkich polach 

eksploatacji. 

4. Imię i nazwisko artysty będzie umieszczone w materiałach promujących jego twórczość.



 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczestnicy pleneru winni posiadać aktualne ubezpieczenie zdrowotne NFZ. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe powstałe bez 

winy organizatora,  mające miejsce w trakcie trwania pleneru. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia 

mienia uczestników  pleneru, jeżeli nastąpiło to bez winy Organizatora. 

4. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. 

5. Organizator posiada wyłączne prawo do interpretacji regulaminu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany Regulaminu.



 

 


