
 
 

  

 

 

 

REGULAMIN PLENERU MALARSKIEGO 
 

 

1. Organizatorem pleneru jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Ujeździe oraz 

Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe. 

2. Termin pleneru: 19.04.2023r., prace należy dostarczyć do 05.05 do Miejsko-Gminnego  Ośrodka 

Działalności Kulturalnej w Ujeździe, gdzie odbędzie się ich wystawa. 

3. Miejsce pleneru: Zamek i Podzamcze w Ujeździe. 

4. Cele pleneru: 

 propagowanie walorów i piękna miasta Ujazd oraz ukazanie ich w formie plastycznej,  

 wspieranie działań na rzecz upowszechniania wiedzy krajoznawczej, 

 kształtowanie postaw kreatywnych, zainteresowania i zamiłowania w tworzeniu szeroko 

pojmowanej kultury plastycznej, 

 stwarzanie możliwości poznawania historii Ujazdu. 

5. Warunki uczestnictwa 

 dzieci i młodzież od V do VIII klasy szkoły podstawowej – maksymalnie 5 osób z każdej szkoły 

wraz z opiekunem, 

 młodzież starsza do 18 lat oraz dorośli, 

 uczestnik powinien posiadać umiejętności malarskie oraz doświadczenie, 

 każdy uczestnik tworzy minimum 1 pracę plastyczną w dowolnej technice, 

 uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia prac do 5 maja 2023 r. do Ośrodka Kultury i użyczenia 

ich na czas wystawy, 

 prace pozostawione i nieodebrane w terminie do 30 listopada 2023 r. przechodzą na własność 

Organizatora, 

 uczestnicy zobowiązani są do zgłoszenia udziału do 31 marca 2023 r. 

 warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularzu zgłoszenia i akceptacja regulaminu pleneru, 

 uczestnik pleneru wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku w materiałach promocyjnych 

pleneru, 

 przystąpienie uczestnika do pleneru jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu. 

 

6. Program pleneru. Plener odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2023 r.   w okolicach ruin zamku  

i podzamcza w Ujeździe w godzinach od 9.00 – 14.00 

7. Organizacja pleneru: 

 organizator zapewnia wyżywienie – obiad oraz napoje/wodę/, sztalugi i krzesełka, 

 organizator nie zapewnia materiałów plastycznych.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ze względów atmosferycznych. 

10. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób 

trzecich przez uczestników pleneru. 

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

uczestników pleneru. 

12. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Pleneru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


