
 

 

 

REGULAMIN  

I OGÓLNOPOLSKIEGO PLENERU MALARSKIEGO 

 „CHWAŁOWICKIE IMPRESJE” 

 

 

Organizator:  

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach, ul. Oławska 46,  

55-220 Jelcz-Laskowice,biuro@mgck-jl.pl; www.mgck-jl.pl; 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Integracji Chwałowic, ul. Szkolna 61 Chwałowice 

Termin: 23-28 lipca 2018r. 

Miejsce: Chwałowice 

Założenia pleneru: 

1. Założeniem pleneru, w którym weźmie udział 10 uczestników jest rozwijanie wyobraźni twórczej, 

wymiana doświadczeń artystycznych i technicznych, pragnienie uzyskania dzieł malarskich 

inspirowanych przyrodą, zabytkami, architekturą i życiem mieszkańców obszaru Gminy Jelcz-

Laskowice.  

2. Możliwość konfrontacji postaw twórczych i warsztatu, integracja środowisk twórczych, rozwój 

kultury, propagowanie idei tolerancji i pluralizmu kulturowego; refleksja nad sztuką;  

3. Do uczestnictwa w plenerze zapraszamy artystów malarzy, grafików i fotografików;  

Warunki uczestnictwa:  

1.Plener ma charakter otwarty z ograniczoną liczbą uczestników (10osób).  

2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pisemnego zgłoszenia (karta zgłoszenia, stanowiąca 

załącznik do niniejszego regulaminu) na adres Organizatora, w terminie do 29.06.2018r. drogą 

elektroniczną na adres:  biuro@mgck-jl.pl. 

Udział artystów:  

1. Do udziału zapraszamy artystów profesjonalnych i artystów amatorów z Gminy Jelcz-Laskowice.  

2. Udział w plenerze jest płatny, koszt – 50 zł od osoby,  płatne przelewem do dnia 29.06.2018r  

na numer konta 28  9585 0007 0020 0200 5456 0007  z dopiskiem I Plener Malarski w Chwałowicach. 

3. O udziale artysty w plenerze decyduje: udokumentowany dorobek twórczy i osiągnięcia artysty oraz 

kolejność zgłoszeń. 

Organizacja pleneru:  

1. Każdy z uczestników na miejsce zakwaterowania dojeżdża na koszt własny. 

2. Organizator zapewnia wyżywienie w postaci obiadokolacji. 

3. Organizator pokrywa koszty zakwaterowania (noclegi) oraz wyżywienia artystów (obiadokolacja) 

uczestniczących w plenerze w dniach 23–28 lipca 2018r. w schronisku szkolnym w Chwałowicach. 

4. Uczestnicy przyjeżdżają z materiałami potrzebnymi do pracy twórczej na własny koszt.  

5. Uczestnikom pleneru zapewniamy  - dwa podobrazia  format 60x70 i 50x80.  

6. Wyjazd do Arboretum zapewnia Organizator. 
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7. Plener odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.  

8. W trakcie trwania pleneru odbędą się "Warsztaty malarskie" z udziałem młodzieży. 

9. Materiały do pracy dla młodzieży zapewnia Organizator  

 

 Postanowienia końcowe:  

 

1. Osoby biorące udział w plenerze zobowiązane są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad 

koleżeńskiej współpracy.  

2. Uczestnicy winni posiadać aktualne ubezpieczenie ZUS lub KRUS.  

3. Każdy uczestnik pleneru jest zobowiązany do pozostawienia jednej pracy w technice własnej, która 

staje się własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do jej wykorzystania zgodnie ze swoją 

wolą, przy czym artysta zachowuje prawa autorskie osobiste.  

4.Organizator zapewnia organizację wernisażu, który odbędzie się dnia 28.07. 2018 w Urzędzie Miasta 

i Gminy Jelcz-Laskowice. 

5. Uczestnicy opuszczają miejsce pleneru w dniu 29.07.2018r. po śniadaniu. 

  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


