REGULAMIN PLENERU IV FESTIWALU
NIETOPERZY
1. Organizatorami

pleneru

malarskiego

podczas IV Festiwalu

Nietoperzy są:
1) Stowarzyszenie „Ceramika bez granic”, ul. Rodziny Poganów 1,
32-080 Zabierzów
2) Gminny

Ośrodek Kultury, ul. Centralna
Jerzmanowice (dalej: Organizatorzy)

97,

32-048

2. Termin i miejsce:
1) termin: 11.09.2021r. godz.: 11.00 – 13.30
2) miejsce: tereny zielone kompleksu hotelowego „Chochołowy

Dwór” w Jerzmanowicach – Gmina Jerzmanowice – Przeginia
3. Tematyka pleneru: „Kolory pejzażu jurajskiego”
4. Cel pleneru:
1) popularyzacja ochrony środowiska naturalnego
2) promocja regionu Jury i Gminy Jerzmanowice – Przeginia
3) rozbudzenie i rozwinięcie zainteresowań przyrodniczych
poprzez malarstwo
4) propagowanie piękna otaczającej nasz przyrody i architektury
5) popularyzacja sztuki malarskiej
5. Warunki uczestnictwa:
1) uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne ze znajomością
i akceptacją ogólnego regulaminu IV Festiwalu Nietoperzy
2) udział w plenerze jest bezpłatny
3) przed przystąpieniem do pracy, uczestnicy pleneru zgłaszają
organizatorom wybór miejsca podczas pracy: na terenach
zielonych
kompleksu
hotelowego
„Chochołowy
Dwór”
i przyległych altanach
4) każdy uczestnik tworzy co najmniej jedną pracę malarską,
korzystając z materiałów plastycznych zapewnionych przez
organizatora
5) każdy uczestnik pisemnie deklaruje chęć udziału w konkursie
w
ramach
wystawy
poplenerowej,
zapoznając
się
z regulaminem pleneru.
6) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publicznej,
nieodpłatnej dla autora, prezentacji prac na wystawie
poplenerowej
7) nagrodzone i wyróżnione prace w konkursie przechodzą na
własność Organizatorów, którzy mogą nimi dysponować,
organizując wystawy, reprodukcje

8) pozostałe prace (niezgłoszone do konkursu) można odebrać od

organizatorów po wystawie poplenerowej - 11.09.2021 r.,
po zakończeniu Finału Festiwalu Nietoperzy
9) nieodebrane prace w dniu 11.09.2021r. można odebrać
do końca września 2021r. po umówieniu z Organizatorami
10)
nieodebrane do końca września prace przechodzą
na własność Organizatorów
11)
pozostawienie jakichkolwiek prac wykonanych w trakcie
pleneru u Organizatorów jest równoznaczne z nieodpłatnym
przeniesieniem
praw
autorskich
majątkowych
na Organizatorów do wykorzystywania nadesłanych prac
konkursowych na polach wymienionych w art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. W przypadku odebrania pracy przez Uczestnika
Organizatorzy mają prawo utrwalić kopię pracy w dowolnej
formie, np. fotografii, filmu, kserokopii i nią dysponować
12)
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji
wybranych
prac
w
materiałach
promocyjnych
oraz
w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych
i w internecie jako formę promocji autora i konkursu
w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących
w szczególności: a) utrwalenie i zwielokrotnienie, w tym
techniką drukarską, cyfrową i zapisu magnetycznego b)
wykorzystanie pracy lub jej fragmentów do innych form
edytorskich (w szczególności plansze, plakaty, publikacje
okolicznościowe)
c)
wprowadzenie
do
obrotu
(upowszechnianie) poprzez środki masowego przekazu (prasa,
radio, telewizja, internet – strona internetowa organizatora
i/lub partnerów medialnych) d) wykorzystanie do celów
marketingowych i/lub promocji Organizatora
13)
prawa autorskie do pracy przenoszone są bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych
14)
uczestnicy podczas pleneru mogą skorzystać z korekt
i uwag prowadzących plener – wykwalifikowanych artystek
15)
uczestnicy w trakcie i po skończeniu pleneru zobowiązani
są do zachowania czystości wokół swojego miejsca pracy
16)
uczestnicy mogą skorzystać z przejazdu busem
zapewnionym przez organizatorów na miejsce pleneru i pod
Jaskinię Nietoperzową
17)
uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie
przyjętych zasad społecznych i koleżeńskiej współpracy
18)
uczestnik biorąc udział w plenerze, wyraża zgodę na
dokumentację pracy malarskiej i publikację wizerunku swojej
osoby i dzieła
19)
plener
odbędzie
się
niezależnie
od
warunków
atmosferycznych

prace będą oceniane przez Jury – Komisję konkursową
uczestnicy pleneru gwarantują, że praca konkursowa
będzie wynikiem ich twórczości i nie będzie naruszała praw
autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
Odpowiedzialność za naruszenie przez projekt jakichkolwiek
praw osób trzecich w całości obciąża uczestników pleneru
Organizator zapewnia:
1) materiały plastyczne – podobrazia w formatach: 50x70, 40x50,
40x40, 33x46, 30x40 cm, kilkanaście kolorów farb akrylowych,
pędzle różnej grubości, palety oraz wodę do płukania pędzli,
ręczniki papierowe, papier do rysowania, ołówki, gumki do
mazania, sztalugi
2) opiekę
profesjonalnych
artystek
z
doświadczeniem
dydaktycznym – absolwentek Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie
3) udział w wystawie poplenerowej w dniu 11.09.2021r
od godziny 14.30 pod Jaskinią Nietoperzową, podczas Finału IV
Festiwalu Nietoperzy
4) udział w konkursie plenerowym – przyznanie nagród
i wyróżnień oraz publiczne ogłoszenie wyników odbędzie się
około godz. 16:00 – Organizatorzy nie odpowiadają za
niezależne
od
nich,
spowodowane
czynnikami
zewnętrznymi opóźnienia
5) zapewnia
infrastrukturę – tereny zielone kompleksu
hotelowego „Chochołowy Dwór” w Jerzmanowicach wraz
z przyległymi altanami
Warunki sanitarno-epidemiologiczne związane z epidemią
COVID-19:
1) uczestnicy pleneru, zobowiązani są do przestrzegania zaleceń:
dezynfekcji rąk, zachowywania bezpiecznej odległości (1,5 –
2m) od innych uczestników i Organizatorów, zasłaniania ust
i nosa w przestrzeniach zamkniętych
2) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieszczęśliwe
wypadki zaistniałe w czasie trwania pleneru i nie ponoszą
kosztów ubezpieczenia
Informujemy, że podczas pleneru przewiduje się możliwość
utrwalania wizerunku uczestników w postaci zdjęć i/lub nagrań
audiowizualnych.
Każda
osoba
podejmująca
decyzję
o uczestniczeniu w wydarzeniu, przyjmuje do wiadomości, że jej
wizerunek ujęty jako szczegół większej całości, może zostać
rozpowszechniony w sposób nieodpłatny i nieograniczony w czasie w
rozumieniu
art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Udział w plenerze jest jednoznaczny z akceptacją na przetwarzanie
danych osobowych uczestników pleneru (imię, nazwisko, wiek)
20)
21)

6.

7.

8.

9.

w celu organizacji i właściwego przebiegu wydarzenia oraz
archiwizacji koniecznych dokumentów dot. pleneru.
10. Udział w plenerze jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na udział
w nim i oznacza akceptację jego warunków, opisanych w niniejszym
regulaminie.
11. Ochrona Danych Osobowych:
1) Administratorami Państwa danych osobowych (dalej jako:
„Administratorzy") są:
a) Stowarzyszenie „Ceramika bez granic”, ul. Rodziny
Poganów 1, 32-080 Zabierzów
b) Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach 32-048
Jerzmanowice, ul. Centralna 97 NIP: 677 13 12 605,
REGON 350962759, e-mail: gok@jerzmanowice.eu
2) We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych przez Administratora danych można uzyskać
informację, przesyłając wiadomość na adres e-mail:
patrycja@informatics.jaworzno.pl,
ceramikabezgranic@gmail.com
3) Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), czyli na podstawie dobrowolnej zgody na
przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu,
wskazanym poniżej.
4) Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Panią/Pana lub
Państwa dziecko udziału w plenerze, wystawie poplenerowej
oraz konkursie, obsługi uczestników w/w wydarzeń oraz
zapewnienia prawidłowej ich organizacji, w tym rozliczenia,
prowadzenia dokumentacji związanej z w/w wydarzeniami, jak
również jej archiwizacji oraz promocji pleneru, wystawy
poplenerowej i konkursu, a będą przechowywane do momentu
wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
5) Dostęp
do
danych
będą
miały
osoby
pracujące
i współpracujące z Administratorem danych w zakresie
realizacji na Państwa rzecz usług, w tym współorganizatorzy,
patroni oraz fundatorzy Festiwalu Nietoperzy 2021, w tym
Stowarzyszenie Ekoturystyki Ostaniec Gminy JerzmanowicePrzeginia, ul. Nietoperzowa 88, 32-048 Jerzmanowice jako
fundator nagród w konkursie.
6) Państwa
dane
nie
będą
przetwarzane
w
sposób
zautomatyzowany w tym również profilowane.
7) Administratorzy danych nie przekazują danych poza teren
Polski/
UE/
Europejskiego
Obszaru
Gospodarczego

z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu
danych w ramach serwisów społecznościowych jak FB czy
YouTube z zastosowaniem stosowanych przez w/w podmioty
klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską
i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni
stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów.
8) Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa
dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych,
sprostowania
lub
uzupełniania
danych
osobowych,
ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych,
przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania
danych,
wniesienia
skargi
do
organu
nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
W celu realizacji wymienionych praw należy złożyć pisemny
wniosek z wybranym żądaniem.
12. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie ostatecznie rozstrzygają
Organizatorzy pleneru.

REGULAMIN KONKURSU
POPLENEROWEGO
1. Organizatorami konkursu są:
1) Stowarzyszenie „Ceramika bez granic”, ul. Rodziny Poganów 1,

2.

3.
4.

5.
6.
7.

32-080 Zabierzów;
2) Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Centralna 97, 32-048
Jerzmanowice
(dalej: Organizatorzy)
Fundatorem konkursu jest Stowarzyszenie Ekoturystyki Ostaniec
Gminy Jerzmanowice-Przeginia, ul. Nietoperzowa 88, 32-048
Jerzmanowice
Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu oraz zasady
przyznawania nagród.
W konkursie biorą udział uczestnicy pleneru malarskiego „Ukryte
Piękno Jury” odbywającego się w Jerzmanowicach w dniu
11.09.2021r. podczas IV Festiwalu Nietoperzy.
Uczestnicy pisemnie deklarują chęć udziału w konkursie, zapoznając
się z regulaminem pleneru.
O wyłonieniu zwycięzców pleneru decyduje powołana w tym celu
Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.
Oceniając prace konkursowe Komisja bierze pod uwagę:
1) oryginalność

2) samodzielność
3) umiejętność
posługiwania

się

warsztatem

malarskim

i rysunkowym
4) zgodność z tematem
5) precyzję wykonania
6) wrażenia estetyczne
8. Uczestnicy konkursu mogą skorzystać z korekt i uwag prowadzących

plener – wykwalifikowanych artystek
9. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne
10. Członkowie komisji są profesjonalnymi artystami
11. Wyniki konkursu poplenerowego zostaną spisane w formie protokołu
Komisji, który będzie podpisany przez członków Komisji
12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 11.09.2021r.
około godz.: 16:00 podczas Finału IV Festiwalu Nietoperzy
13. Organizatorzy przewidują 2 grupy wiekowe i nagrody I, II, III
i 2 wyróżnienia w każdej z nich
14. Organizator zastrzega sobie możliwość rozdysponowania nagród
w inny sposób lub ich nieprzyznania
15. W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe
16.
Prace nagrodzone w konkursie pozostają na własność
Organizatorów, co jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem
praw autorskich majątkowych na Organizatorów do wykorzystywania
nadesłanych prac konkursowych na polach wymienionych w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. W przypadku odebrania pracy przez Uczestnika
Organizatorzy mają prawo utrwalić kopię pracy w dowolnej formie,
np. fotografii, filmu, kserokopii i nią dysponować
17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji wybranych prac w
materiałach
promocyjnych
oraz
w
wydawnictwach
okolicznościowych, materiałach prasowych i w internecie jako formę
promocji autora i konkursu w zakresie wszystkich pól eksploatacji
obejmujących w szczególności: a) utrwalenie i zwielokrotnienie, w
tym techniką drukarską, cyfrową i zapisu magnetycznego b)
wykorzystanie pracy lub jej fragmentów do innych form edytorskich
(w szczególności plansze, plakaty, publikacje okolicznościowe) c)
wprowadzenie do obrotu (upowszechnianie) poprzez środki
masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, internet – strona
internetowa
organizatora
i/lub
partnerów
medialnych)
d)
wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji Organizatora
18. Prawa autorskie do pracy przenoszone są bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych
19. Ochrona Danych Osobowych:
1) Administratorami
Państwa
danych
osobowych
są
Stowarzyszenie „Ceramika bez granic”, ul. Rodziny Poganów 1,
32-080
Zabierzów
oraz
Gminny
Ośrodek
Kultury
w Jerzmanowicach 32-048 Jerzmanowice, ul. Centralna 97 NIP:

677
13
12
605,
REGON
350962759,
e-mail:
gok@jerzmanowice.eu. We wszelkich sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
danych można uzyskać informację, przesyłając wiadomość na
adres
e-mail:
patrycja@informatics.jaworzno.pl,
ceramikabezgranic@gmail.com. Obowiązku informacyjnego
dopełniono w Regulaminie Pleneru IV Festiwalu Nietoperzy.
2) informujemy, że podczas pleneru przewiduje się możliwość
utrwalania wizerunku uczestników w postaci zdjęć i/lub nagrań
audiowizualnych.
Każda
osoba
podejmująca
decyzję
o uczestniczeniu w wydarzeniu, przyjmuje do wiadomości, że
jej wizerunek ujęty jako szczegół większej całości, może zostać
rozpowszechniony w sposób nieodpłatny i nieograniczony
w czasie w rozumieniu art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
3) udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją na
przetwarzanie danych osobowych uczestników pleneru (imię,
nazwisko, wiek) w celu organizacji i właściwego przebiegu
wydarzenia oraz archiwizacji koniecznych dokumentów dot.
pleneru.
4) udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na
udział w nim i oznacza akceptację jego warunków, opisanych
w niniejszym regulaminie.
20. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie ostatecznie rozstrzygają
Organizatorzy konkursu.

