
                                                                   

                               
                                                           

                                                                                                         
 

REGULAMIN 

 
XIII POWIATOWO-GMINNEGO PLENERU MALARSKIEGO 

- Szemud 2019 

 

pod hasłem 

 

„Z widokiem na Kaszuby” 
 

 

GŁÓWNY ORGANIZATOR                                                                                                                                                   

 Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie 

 

WSPÓŁORGANIZATOR: 

 Starostwo Powiatowe w Wejherowie 

 Gmina Szemud 

 

CELE PLENERU 

 ukazanie urody i różnorodności ziemi i kultury kaszubskiej, 

 popularyzacja sztuki malarskiej, 

 integracja środowiska twórców artystycznych, 

 wymiana doświadczeń i nawiązanie przyjaźni, 

 rozwijanie doświadczeń i zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży. 

 

ZASIĘG PLENERU 

1. Plener ma zasięg powiatowy. Każda Gmina/Miasto (oprócz Gospodarzy 

Pleneru,  którzy mogą na swojej liście zgłosić większą ilość uczestników) 

może wydelegować do dwóch dorosłych twórców. W przypadku wolnych 

miejsc, istnieje możliwość przyjęcia dodatkowych  uczestników, także spoza 

powiatu wejherowskiego. 

2. W Plenerze mogą wziąć udział zaproszeni artyści malarze z gmin partnerskich 

Gminy Szemud. Każda partnerska gmina może wydelegować maksymalnie 

dwóch dorosłych uczestników . 

3.  W trakcie trwania  Pleneru odbędą się jednodniowe warsztaty dla dzieci i 

młodzieży – uczestników zajęć Kół Plastycznych działających przy WOK-ach. 

4. W Plenerze Malarskim mogą brać udział osoby niepełnoletnie, które 

ukończyły 16 rok życia, za pisemną zgodą rodziców. 

5. Maksymalna ilość uczestników biorących udział w Plenerze wynosi 30 osób. 

 

 

 



 

 

MIEJSCE I CZAS PLENERU                                                                                                       

 

1. Miejsce:  Gospodarstwo agroturystyczne ''AGRO-MAR'' Warzno, ul. 

Starowiejska 35 

2.  Termin:  18 - 21 września 2019 r. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA  

 

1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie KARTY ZGŁOSZENA  na adres   

          organizatorów  w terminie do dnia 20 sierpnia  2019r. oraz  

          po zakwalifikowaniu uczestnika przez Organizatora, dokonanie wpłaty 

         (w   wysokości  300zł/os. brutto) przez urząd gminy/miasta w terminie  

         od 30.08 - 05.09.2018r. na konto GCKSiR. 

        

Nr naszego konta: Bank Rumia Spółdzielczy Oddział Szemud 

95 8351 0003 0033 3342 2000 0010 z dopiskiem PLENER MALARSKI 

 

2. W trakcie Pleneru powołane zostanie minimalnie trójosobowe Jury, w którego 

skład wejdą uczestnicy Pleneru oraz przedstawiciel Organizatora.  

3. Uczestnicy zobowiązani są do wykonania dwóch prac podczas trwania 

Pleneru oraz przekazania jednej z nich, wybranej przez powołane Jury,  na 

rzecz GCKSiR. 

4. Spośród przekazanych obrazów zostanie wybrana jedna najbardziej 

wartościowa praca, której autor zostanie nagrodzony nagrodą główną.  

          Prace oceni jury powołane przez organizatorów. Jury może przyznać 

          także wyróżnienia. 

  

 

ORGANIZACJA PLENERU  

 

1. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. 

2. Organizatorzy zapewniają nocleg oraz całościowe wyżywienie dla uczestników  

pleneru. 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Uczestnicy pleneru winni posiadać aktualne ubezpieczenie. Organizator nie 

ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe w trakcie 

trwania Pleneru. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo 

uszkodzenia mienia uczestników Pleneru. 



3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa uczestnik zobowiązany jest 

niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora. 

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych 

osobowych w celu przeprowadzenia naboru oraz realizacji Pleneru.  

5. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej zgody na 

utrwalenie na zdjęciach i filmie wizerunków artysty i jego dzieł oraz 

wykorzystanie  ich (w całości lub fragmentach) bez ograniczeń terytorialnych 

oraz czasowych, wyłącznie w celu promocji Pleneru i Artystów, na 

następujących polach eksploatacji:  

a) rozpowszechnianie w formie wystawy, a także publikacji multimedialnej, 

 b) publikacja w mediach tradycyjnych i internetowych,  

c) utrwalanie i zwielokrotnienie dowolną techniką, rozpowszechnianie i 

publiczne prezentowanie w materiałach audiowizualnych, (m.in., reportażu 

video, dokumentującym Plener), fotograficznych i internetowych, materiałach 

poligraficznych, stanowiących materiały promocyjne, informacyjne i 

reklamowe. 

6. Administratorem danych osobowych Uczestnika Pleneru jest Gminne 

Centrum           Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie (84-217 Szemud, ul. 

Szkolna 4A). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych 

Uczestnika Pleneru przez Administratora zostały zawarte w klauzuli 

informacyjnej na jego stronie internetowej:  

http://bip.gcksir.szemud.pl/ochrona_danych/ 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

 

1. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika 

wszystkich postanowień Regulaminu.  

2. Organizator Pleneru zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w 

Regulaminie. Zmiany te będą niezwłocznie publikowanie na stronie 

www.gcksir.szemud.pl  

3. W kwestiach nie objętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. 

 

 

 

 

 

ADRES GŁÓWNEGO ORGANIZATORA                                                                  

  

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie 

84-217 Szemud, ul. Szkolna 4a 

tel. 58  676-12-95  tel./fax 58 - 676-14-62 



e-mail: gckszemud@wp.pl 

 

 

Szczegółowych  informacji udziela Aleksandra Perz  

Tel: 601 711 181 

e-mail: a.perz@szemud.pl 
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