REGULAMIN PLENERU V FESTIWALU NIETOPERZY
„UKRYTE PIĘKNO JURAJSKIEGO PEJZAŻU”
10.09.2022
1. Organizatorem pleneru malarskiego podczas IV Festiwalu Nietoperzy jest
Stowarzyszenie Ceramika bez granic, Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach
oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Gminie Wielka Wieś.
2. Termin i miejsce:
10.09.2022r. godz.11.00 – 13.30.
Tereny zielone kompleksu hotelowego „Chochołowy Dwór” w Jerzmanowicach –
Gmina Jerzmanowice - Przeginia
3. Tematyka pleneru:
„Ukryte piękno jurajskiego pejzażu”
4. Cel pleneru:
- popularyzacja ochrony środowiska naturalnego
- promocja regionu Jury i Gminy Jerzmanowice – Przeginia
- rozbudzenie i rozwinięcie zainteresowań przyrodniczych poprzez malarstwo
- propagowanie piękna otaczającej nasz przyrody i architektury
- popularyzacja sztuki malarskiej
5. Warunki uczestnictwa:
- osoby uczestniczące w plenerze malarskim akceptują ogólny regulamin V Festiwalu
Nietoperzy
- udział w plenerze jest bezpłatny
- przed przystąpieniem do pracy, uczestnicy pleneru zgłaszają organizatorom wybór
miejsca podczas pracy: na terenach zielonych kompleksu hotelowego „Chochołowy
Dwór” i przyległych altanach
- tworzą jedną pracę malarską korzystając z materiałów plastycznych zapewnionych
przez organizatora
- uczestnik pleneru pisemnie deklaruje udział w poplenerowym konkursie malarskim:

- nagrodzone i wyróżnione prace w konkursie przechodzą na własność
organizatora i organizator może nimi dysponować organizując wystawy,
reprodukcje
- pozostałe prace (nie zgłoszone do konkursu) można odebrać od
organizatorów po wystawie poplenerowej - 10.09.2019 r., po zakończeniu
Finału V Festiwalu Nietoperzy,
- nieodebrane prace w dniu 10.09.2019r. można odebrać do końca września
2022r. po umówieniu z organizatorem
- nieodebrane do końca września prace przechodzą na własność organizatora
- uczestnicy podczas pleneru mogą skorzystać z korekt i uwag prowadzących plener –
wykwalifikowanych artystek
- uczestnicy w trakcie i po skończeniu pleneru zobowiązani są do zachowania
czystości wokół swojego miejsca pracy
- uczestnicy mogą skorzystać z przejazdu busem zapewnionym przez organizatorów
na z Kościoła w Jerzmanowicach na miejsce pleneru
- uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad społecznych
i koleżeńskiej współpracy
- uczestnik biorąc udział w plenerze wyraża zgodę na dokumentację pracy malarskiej
i publikację wizerunku swojej osoby i dzieła
- plener odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych
- prace będą oceniane przez Jury – Komisję konkursową

6. Organizator zapewnia:
- materiały plastyczne – podobrazia w formatach: 40x50, 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
- opiekę profesjonalnych artystek z doświadczeniem dydaktycznym – absolwentek
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
- udział w wystawie poplenerowej w dniu 10.09.2022r od godziny 14.30 pod Jaskinią
Nietoperzową, podczas Finału V Festiwalu Nietoperzy
- udział w konkursie plenerowym – przyznanie nagród i wyróżnień oraz publiczne
ogłoszenie wyników o godz. 15.00
- zapewnia infrastrukturę – tereny zielone kompleksu hotelowego „Chochołowy
Dwór” w Jerzmanowicach wraz z przyległymi altanami
7. Warunki sanitarno -epidemiologiczne związane z epidemią COVID-19:
- uczestnicy pleneru, zobowiązani są do przestrzegania zaleceń: dezynfekcji rąk,
zachowywania bezpiecznej odległości od innych uczestników i organizatorów,

zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki zaistniałe
w czasie trwania pleneru i nie ponosi kosztów ubezpieczenia.
9. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie ostatecznie rozstrzyga organizator
pleneru.

REGULAMIN KONKURSU POPLENEROWEGO
W konkursie biorą udział uczestnicy pleneru malarskiego „Ukryte piękno jurajskiego
pejzażu” odbywającego się w Jerzmanowicach w dniu 10.09.2022 r. podczas V
Festiwalu Nietoperzy.
Uczestnicy pisemnie deklarują chęć udziału w konkursie zapoznając się
z regulaminem pleneru.
Podczas pleneru uczestnicy pracują w materiałach zapewnionych przez organizatora.
Podczas trwania pleneru uczestnicy mogą korzystać z uwag i korekt opiekunów
i organizatorów pleneru.
Fundatorem nagród w konkursie są: Stowarzyszenie Ekoturystyki Ostaniec Gminy
Jerzmanowice-Przeginia
Zasady wyboru finalistów:
1. O wyłonieniu zwycięzców pleneru decyduje powołana w tym celu Komisja
Konkursowa, zwana dalej Komisją
2. Oceniając prace konkursowe Komisja bierze pod uwagę:
- oryginalność
- samodzielność
- umiejętność posługiwania się warsztatem malarskim i rysunkowym
- zgodność z tematem
- precyzję wykonania
- wrażenia estetyczne

3. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne
4. Członkowie komisji są profesjonalnymi artystami
5. Wyniki konkursu poplenerowego zostaną spisane w formie protokołu Komisji,
który będzie podpisany przez członków Komisji
6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 10.09.2022 r. o godz. 15.00
podczas Finału III Festiwalu Nietoperzy
7. Organizatorzy przewidują 2 grupy wiekowe i nagrody I, II, III miejsce
8. Organizator zastrzega sobie możliwość rozdysponowania nagród w inny sposób,
lub ich nieprzyznania
9. W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe

