
Regulamin pleneru malarskiego 

„Kraśnik – inspirujące miasto” 

23 czerwca – 1 lipca 2019 r. 

 

 

 
 

1. ORGANIZATOR 

Organizatorami pleneru malarskiego są Urząd Miasta Kraśnik oraz Centrum Kultury i 

Promocji w Kraśniku. Plener odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta Kraśnik. 

Komisarzem pleneru jest magister sztuki Aleksandra Rak (tel. 081 825 15 22). 

 

 

 

2. TERMIN I MIEJSCE PLENERU 

Plener malarski odbywać się będzie w dniach od 23 czerwca do 1 lipca 2019 roku, na terenie 

miasta Kraśnik, w tym nad Zalewem Kraśnickim. 

 

 

 

3. TEMATYKA PLENERU 

Tematem przewodnim pleneru jest miasto Kraśnik według własnej inspiracji. 

 

 

 

4. CELE PLENERU 

- popularyzacja sztuki malarskiej, 

- integracja środowiska twórców artystycznych,  

- wymiana doświadczeń i nawiązanie przyjaźni, 

- rozwijanie doświadczeń i zainteresowań artystycznych, 

 

 

 

5. WARUNKI  UCZESTNICTWA 

Plener ma charakter otwarty z ograniczoną liczbą uczestników. W razie rezygnacji z udziału w 

plenerze prosimy o jak najszybsze powiadomienie o tym fakcie Organizatora.  

Do udziału zaprasza się artystów, amatorów, mieszkańców Kraśnika oraz okolic. Warunkiem 

uczestnictwa w plenerze jest złożenie dowodu wpłaty, Karty Zgłoszenia wraz z podpisanym 

Regulaminem w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Al. Niepodległości 44, w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2019 r. Każdy z uczestników zobowiązany 

jest do wpłacenia kwoty 100 zł wpisowego, numer konta: 92 8717 0009 2001 0004 

4655 0001.  

Uczestnicy pleneru przyjeżdżają na własny koszt i dysponują własnymi materiałami. 

Dodatkowych informacji udziela: 

Mgr. Aleksandra Rak – komisarz pleneru, Urząd Miasta Kraśnik, Biuro Promocji Miasta,  tel. 

081 825 15 22 

Mgr. Elżbieta Serwinek – instruktor plastyk,  Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, tel. 

081 825 63 36 

 

 

 

 



 

6. ORGANIZACJA PLENERU 

Plener będzie organizowany w kategoriach: szkic (ołówek), pastele oraz farba. W razie 

pogody deszczowej Organizator zobowiązuje się do zapewnienia jednej sali do korzystania 

podczas pleneru w CKiP w Kraśniku.  

Organizator wspólnie z komisją jury, wyłoni i nagrodzi najlepszą pracę w każdej z w/w 

kategorii. Dla wszystkich uczestników wręczone zostaną pamiątkowe dyplomy.  

Podczas trwania pleneru Organizator zapewnia uczestnikom wyżywienie oraz zakwaterowanie 

w 4 osobowych domkach nad Zalewem Kraśnickim. 

Organizatorzy zapewniają publikację katalogu i poplenerowy wernisaż oraz wystawę w 

Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, w galerii „Odnowa”. 

 

 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Każdy uczestnik pleneru jest zobowiązany do zostawienia jednej pracy w technice dowolnej, 

która staje się własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do jej wykorzystywania 

zgodnie ze swoją wolą, przy czym artysta zachowuje prawa autorskie osobiste. 

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

koleżeńskiej współpracy. Uczestnicy pleneru wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 1997 r. nr 133poz. 

883). Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator pleneru.  

 

 

8. Zapoznałem/am się z niniejszym Regulaminem i akceptuję go bez zastrzeżeń.  

 

 

 

....................................................... 

                                                                                                      (czytelny podpis) 


