
 

 

                                     

 

XIV POWIATOWO - GMINNY PLENER RZEŹBIARSKI – SZEMUD 2021 

REGULAMIN  

 

PATRONT  HONOROWY:   Starosta Powiatu Wejherowskiego i Wójt Gminy Szemud 

ORGANIZATOR:  Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie  

WSPÓŁORGANIZATOR:  Starostwo Powiatowe w Wejherowie  

GŁÓWNY CEL PLENERU: rozwijanie i promowanie twórczości ludowej na terenie powiatu 

wejherowskiego 

TEMAT PRZEWODNI  PLENERU:  „KAPELA KASZUBSKA - BIS” 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie własnymi narzędziami rzeźby postaci muzykanta, nie 

mniejszej niż 150 cm wysokości,  z różnymi instrumentami kaszubskimi: diabelskie skrzypce, 

akordeon, burczybas, skrzypce, kontrabas, rzępiel, bazuna, klarnet itd.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru maksymalnie 10. rzeźbiarzy z nadesłanych ofert 

(uczestnik pleneru musi mieć ukończone  co najmniej 16 lat. Niepełnoletni uczestnik do 

oferty załącza zgodę rodziców/prawnych opiekunów). 

3. Rzeźby zostaną wykonane z kloców z drewna liściastego dostarczonego przez organizatora. 

ZASIĘG  PLENERU: 

Plener ma zasięg powiatowy,  jednak w przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość przyjęcia na 

plener uczestników spoza powiatu wejherowskiego. 

MIEJSCE  I  CZAS  PLENERU: 

 16 – 20 sierpień 2021 r. /  gm. Szemud 

Plener rozpocznie się 16 sierpnia (w poniedziałek) o godz. 15.00 w Hali widowiskowo-sportowej                 
w Szemudzie 
Plener zakończy się 20 sierpnia (w piątek) wernisażem oraz wręczeniem dyplomów za udział. 
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WARUNKI  UCZESTNICTWA: 

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie  oferty - KARTY  ZGŁOSZENIA  (załącznik nr 1) oraz przesłanie 

oświadczenia zleceniobiorcy  (załącznik nr 2) na adres Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  

w Szemudzie, ul. Szkolna 4A,  84-217 Szemud lub elektronicznie (skan) na adres: gckszemud@wp.pl,  

w terminie do dnia 21 lipca 2021 r.   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Każdy uczestnik Pleneru otrzyma wynagrodzenie na podstawie umowy oraz w zależności od 

wykonanego dzieła, średnio  od 300 do 700 zł netto. 

Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt i przywożą ze sobą potrzebne narzędzia. 
 
Organizator zapewnia materiały potrzebne do wykonania rzeźby, wyżywienie  oraz  nocleg dla osób 
spoza Gminy Szemud.  
Wszystkie wykonane podczas pleneru rzeźby staną się własnością Organizatora, który zastrzega sobie 
prawo do ich wykorzystania zgodnie ze swoją wolą. Uczestnicy Konkursu wyrażą zgodę na 
przeniesienie wszelkich majątkowych praw autorskich do projektu i wykonanej rzeźby na rzecz 
GCKSiR w Szemudzie na czas nieokreślony na wszystkich polach eksploatacji. Autor zachowa prawo 
do umieszczenia wizerunku rzeźby w dossier oraz innych materiałach promujących jego twórczość. 
Imię i nazwisko artysty będzie umieszczone w materiałach promujących jego twórczość. 
 
Uczestnicy pleneru winni posiadać aktualne ubezpieczenie. Organizator nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe w trakcie trwania Pleneru. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia mienia 

uczestników Pleneru. 

Plener będzie realizowany zgodnie z bieżącymi zaleceniami związanymi z epidemią koronawirusa. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. 

 
                                                                                                                       
Szczegółowych informacje udzielają: 
 
Koordynator Pleneru                                                                                    
Leszek Walkowiak  (do dnia 30.07.2021r.)                                                                                                    
kom. 603 036 436 
 
Tomasz Stein 
Dyrektor GCKSiR Szemud 
kom. 601 733 259       
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