
    

REGULAMIN  
PLENERU MALARSKIEGO Dolina Tyśmienicy 2017” 

 

ORGANIZATOR 
Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, Pl. I. Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski; 
Wydział Spraw Społecznych - tel. (83) 352 77 80, e-mail: spoleczny@pra.pl;  
www.powiatradzynski.pl; www.krainaserdecznosci.pl   
PARTNER: Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Bełcząc.  

 

KOMISARZ PLENERU 
Zbigniew Jaszcz,  e-mail: z.jaszcz@op.pl  

 

CELE PLENERU 
 ukazanie i propagowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru Natura 2000 

Dolina Tyśmienicy,  
 promocja Powiatu Radzyńskiego i jego turystycznej marki – Radzyńskiej Krainy 

Serdeczności, 
 popularyzacja sztuki malarskiej,  
 integracja środowiska malarzy i przyrodników, 
 wymiana doświadczeń i nawiązanie przyjaźni  

 

MIESCE I CZAS PLENERU 
1. Plener odbędzie się w dniach: 20-27 maja 2017 r. na terenie gminy Czemierniki 

w miejscowości Bełcząc. 
2. Przewidziana jest wycieczka po dolinie Tyśmienicy związana z wyborem miejsc 

plenerowych.  
  

TEMATYKA PLENERU 
1. Szeroko pojęta przyroda i krajobraz doliny Tyśmienicy: fauna, flora, pejzaż, interakcje 

człowiek-środowisko. 
2. Technika wykonywanych prac dowolna w obrębie rysunku, grafiki, malarstwa.  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA i ORGANIZACJA PLENERU: 
1. Uczestnikiem pleneru może być tylko osoba pełnoletnia.  
2. Warunkiem uczestnictwa w plenerze jest przesłanie Karty Zgłoszenia na e-mail 

organizatora: spoleczny@pra.pl do dnia 28.04.2017 r.  
3. Liczba uczestników ograniczona jest do 12 osób ze względu na możliwości 

przemieszczania się po terenie. O zakwalifikowaniu - decyduje kolejność zgłoszeń – 
zgłaszający się zostaną poinformowaniu drogą e-mailowa w terminie do dnia 5.05.2017 r.  

4. Uczestnicy przyjeżdżają na miejsce na koszt własny.  
5. Uczestnicy zabierają na plener własne materiały i narzędzia artystyczne, stosownie do 

preferowanych technik tworzenia.  
6. Organizator zapewnia noclegi od oraz obiadokolacje (możliwy jest nocleg z 19. na 20. oraz 

27. na 28 maja). Zakwaterowanie przewidziane jest w budynku dawnego dworu 
w Bełczącu (łóżka kanadyjki i materace wojskowe w salach wieloosobowych).  
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W związku z brakiem pościeli uczestnicy proszeni są o zabranie śpiworów (w razie braku 
prosimy o powiadomienie) a także przyborów toaletowych. 

7. Po terenie uczestnicy poruszają się własnymi pojazdami.  
 

PRAWA AUTORSKIE 
1. Każdy uczestnik pleneru zobowiązany jest przekazać Organizatorowi dwie prace 

plenerowe w terminie do 31.07.2017 r. 

2. Przekazane prace przechodzą na własność Organizatora. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania, reprodukowania oraz publikowania 

reprodukcji prac (lub ich fragmentów) w celach promocyjnych na różnych nośnikach, 
w prasie, na stronach internetowych oraz w wydawnictwach informacyjno-promocyjnych 
Powiatu Radzyńskiego bez uzyskiwania zgody autora i wypłacenia honorariów autorskich.  

4. Prace mogą zostać przekazane na cele dobroczynne.  
5. Prawa autorskie niematerialne do prac pozostają własnością ich autorów.  

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Uczestnicy pleneru powinni posiadać ważne ubezpieczenie.  
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe w trakcie trwania pleneru, 

oraz nie odpowiada za zniszczenie lub uszkodzenie własności uczestników. 
3. Udział w Plenerze jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego 

Regulaminu w całości.  

 


