
Regulamin Pleneru Malarskiego pt. ,, Lewin w krajobrazie czasu’’ 
odbywającego się  w ramach imprezy plenerowej                

 ,,IV Dni Lewina Kłodzkiego – nowe otwarcie ‘’ 

 
1. Organizator:  

Organizatorem pleneru malarskiego jest Gmina Lewin Kłodzki.  

 

2. Termin i  miejsce pleneru:           

Plener malarski odbędzie się w drugiej połowie sierpnia 2020 roku,  na terenie Gminy Lewin 

Kłodzki (każdy z artystów sam decyduje, które miejsce jest dla niego interesujące : Rynek, 

Wzgórza Lewińskie, panorama, wiadukt etc.).  

 

3. Temat:       

Tematem przewodnim pleneru jest Gmina Lewin Kłodzki według własnej inspiracji.  

 

4. Cel pleneru:  

-  promocja Gminy Lewin Kłodzki,  

-  zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej,  

- upowszechnienie inicjatyw mających na celu promocję oraz popularyzację sztuki,  

- umożliwienie  mieszkańcom  Gminy Lewin Kłodzki  czynnego uczestnictwa                              

  w projektach artystyczno – kulturalnych z udziałem artystów z okolicznych gmin,  

- zainspirowanie mieszkańców gminy do działania na rzecz dobra wspólnego                              

   w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku,   

- kontynuacja tworzenia galerii obrazów, które będą prezentować walory gminy. 

 

5. Warunki uczestnictwa:  

1. Plener ma charakter otwarty. 

2.Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pisemnego zgłoszenia ( karta zgłoszenia, 

stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu) na adres Organizatora  w terminie do dnia 

25 sierpnia 2020 roku ( decyduje data stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną na adres 

e-mailowy: biblioteka@lewin-klodzki.pl.  

 

6. Udział artystów:  

1. Do udziału zapraszamy artystów amatorów i artystów profesjonalnych. 

2. Udział w plenerze jest bezpłatny.  

3. O udziale artysty w plenerze decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

7. Organizacja pleneru.  

1. Plener odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.  

mailto:biblioteka@lewin-klodzki.pl


2. Organizator nie zapewnia materiałów malarskich. Każdy z uczestników wykonuje pracę na 

własnym  blejtramie o wymiarach minimum  50 x 70 cm , dowolną techniką malarską przy 

użyciu farb akrylowych, akwarelowych, olejnych lub plakatowych.    

 

3.Zakończenie pleneru nastąpi w dniu 29 sierpnia przed godziną 14.00 , po czym każdy 

uczestnik dostarczy swoją pracę na miejsce imprezy tj. teren przy Centrum Społeczno – 

Kulturalno – Edukacyjnych ul. Chopina 2 do godz. 16.00 / scena/ .  

3. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na plener.  

 

8. Nagrody.  

Spośród uczestników zostanie wyłoniony zwycięzca oraz dwie osoby, które uplasują się na 

drugim i trzecim miejscu. Za zajecie trzech miejsc przewidziane są nagrody finansowe :  

1 miejsce – nagroda finansowa  w kwocie:   1.500 złotych  

2. miejsce – nagroda finansowa w  kwocie:     800  złotych  

3. miejsce – nagroda finansowa w  kwocie:     500 złotych  

Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy .  

 

9. Postanowienia końcowe  

Osoby biorące udział w plenerze ubezpieczają się we własnym zakresie. Uczestnicy pleneru 

zobowiązani są do:  

-  przestrzegania ogólnie przyjętych zasad koleżeńskiej współpracy                    

-  wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie  

Danych Osobowych.  Każdy uczestnik pleneru zobowiązany jest wykonać jedną pracę 

malarską, która staje się własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do 

wykorzystania jej zgodnie ze swoją wolą, przy czym artysta zachowuje prawa autorskie 

osobiste.  

Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator Pleneru.  

- rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie zwycięzców Pleneru Malarskiego odbędzie się 

podczas imprezy plenerowej. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czasie jej 

trwania w godzinach wieczornych.   

  



Załącznik Nr 1  

Do Regulaminu Pleneru Malarskiego ,, Lewin w krajobrazie czasu’’. 

 

                                                               

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

 

 

Imię : ……………………………………………………Nazwisko …………………………………………………………… 

 

Tel…………………………………………………… e-mail……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Oświadczam, ze jestem osobą pełnoletnią oraz, że  znam Regulamin Pleneru Malarskiego       
 ,, Lewin w krajobrazie czasu’’, zobowiązuje się do jego przestrzegania, mój stan zdrowia pozwala mi 

na uczestnictwo w Konkursie  i biorę w nim udział na własna odpowiedzialność  i ryzyko. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych , w celach reklamowych i medialnych 

zgodnie    z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 roku 
(Dz.U. z 2018 roku , poz. 1000 ). 

 
 

 
 

                                                                                                 

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

                                                                                                 Podpis uczestnika pleneru 

 


