Regulamin
II Pleneru Malarskiego im. Władysława Fronta w Stryszawie
Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie

Czas trwania pleneru:
24.09 – 29.09.2017

Cele pleneru:
- promocja gminy i miejsc związanych z osobą patrona pleneru
- stworzenie możliwości kontaktu mieszkańców gminy ze sztuką i jej twórcami
- integracja twórców działających indywidualnie w regionie i poza nim
- wymiana doświadczeń artystycznych pomiędzy twórcami

Kierownictwo pleneru i jego siedziba:
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie
34-205 Stryszawa 740
tel/fax 33 874 70 03
e-mail: gokstryszawa@poczta.fm
Komisarz pleneru: Rafał Lenart (tel: 692 012 172)

Warunki uczestnictwa:
- przesłanie „karty zgłoszenia” na adres organizatora pleneru
w nieprzekraczalnym terminie do 31. sierpnia 2017 (również drogą elektroniczną
lub faksem)
- pozostawienie przez uczestnika na rzecz organizatora jednej
z prac wybranej wspólnie przez autora i komisarza pleneru

Organizator pleneru zapewnia:
- noclegi i wyżywienie
- materiały plastyczne (zestaw farb, zestaw pędzli, 2 podobrazia, media malarskie,
paleta malarska)
- oprawa - ramowanie wybranej pracy
- wystawa poplenerowa
- wydanie folderu wystawy poplenerowej
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Postanowienia końcowe:
Organizatorzy pleneru:
- decydują o udziale artystów w plenerze, szczególnie w przypadku otrzymania większej
liczby zgłoszeń
- nie ponoszą odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki w czasie trwania pleneru i nie
ponoszą kosztów ubezpieczenia

Uczestnicy pleneru:
- przyjeżdżają na plener na własny koszt
- zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad koleżeńskiej współpracy
- winni posiadać aktualne ubezpieczenie

Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie ostatecznie rozstrzyga
organizator pleneru.

…………………………………………………………………………………………………………………………

Karta zgłoszenia

Imię……………………………………Nazwisko……………………………………………………..
Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
nr telefonu………………………………e-mail………………………………………...............
Technika malarska …………………………………………………………………………………..

……………………………………….
*podpis
Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora Pleneru Malarskiego zdjęć prac i wizerunku w celu
promocji Pleneru i ich uczestników.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Pleneru Malarskiego im.
Władysława Fronta (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r.
Nr 101, poz. 926 ze zm.).

*podpis jest równoznaczną akceptacją powyższego regulaminu.
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