
 
 
 
 

 

Załącznik nr 1  

do zarządzenia 6/2022  

z dnia 23.06.2022 roku 

 

 

REGULAMIN „AMATORSKIEGO PLENERU AKWARELOWEGO” 

 

 

§ 1 

 
Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” z siedzibą w Bystrej, ul. J. Fałata 2k, zwany dalej 

Organizatorem, organizuje „Amatorski Plener Akwarelowy”, zwany dalej plenerem. 

 

 
§ 2 

 

Cel pleneru 

 

1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego niematerialnego, tj. pamięci i wiedzy o twórczości 

znanego akwarelisty Juliana Fałata, mieszkającego na przełomie XIX i XX wieku 

w Bystrej. 

2. Inspirowanie pasjonatów i amatorów w dziedzinie malarstwa akwarelowego do pracy 

i poszerzania własnych umiejętności. 

3. Zachęcanie mieszkańców Gminy Wilkowice do działalności twórczej. 

4. Prezentacja twórczości mieszkańców Gminy Wilkowice.  

 

§ 3 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Plener jest skierowany do każdego, niezależnie od stopnia zaawansowania.  

2. Przewidziana ilość miejsc to maksymalnie 15 osób.  

3. Uczestnikami pleneru może być młodzież od 15 roku życia oraz dorośli.  

4. Plener odbywa się w dniach 28.07.22-29.07.22 w godz. od 16.30 do 20:30 oraz 30.07.22 

w godz. 12:00-16:00,  na zakończenie 09.08.2022 o godz. 18:30 odbędzie się wernisaż 

wystawy poplenerowej. 

 

 

§ 4 

 

Zasady udziału w plenerze 

 

1. Koszt udziału w plenerze, wynosi 90 zł od każdego uczestnika. 



 
 
 
 

2. Płatność za plener należy dokonać przelewem na rachunek bankowy GOK „Promyk” 

przed rozpoczęciem zajęć 28.07.2022. NR Konta: 24 8133 0003 0003 1961 2000 0001 

(tytuł przelewu, np. Jan Kowalski, opłata wpisowa na plener akwarelowy).  

 

3. Każdy uczestnik powinien zaopatrzyć się w: 

• papier do akwareli (najlepiej 300 gram) 

• farby akwarelowe 

• pędzle z miękkiego włosia 

• oraz dodatkowo: gumka chlebowa, paleta  

• spryskiwacz wody 

• chusteczki higieniczne lub ręczniki papierowe 

• taśma klejąca malarska 

• gąbka 

• ołówek 

 

4. Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” zapewnia: stołki do siedzenia, podkładki 

styropianowe w formacie A4, słoiki na wodę, fartuchy malarskie. Uczestnicy zobowiązani 

są do ich zwrotu po zakończeniu pleneru.  

5. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych Gminny Ośrodek Kultury 

„Promyk” zapewnia salę.  

6. Po  zakończeniu pleneru jedna praca wybrana przez Organizatora zostaje przekazana na 

rzecz Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” wraz z przeniesieniem majątkowych praw 

autorskich do tej pracy.  Przekazując prace uczestnik potwierdza tym samym, że jest  jego 

autorstwa i została wykonana podczas obecnego pleneru oraz, że praca nie naruszają 

jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za wszelkie nadużycia praw autorskich. 

7. Planowanymi obiektami malarskimi są obiekty znajdujące się na terenie Gminy 

Wilkowice takie jak: Chata na Groniu, Bystrzańskie Chaty Wiejskie, Kościół Parafia 

Wniebowzięcia NMP w Bystrej lub Parafia Krwi Pana Jezusa Chrystusa w Bystrej oraz 

Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”, ostateczna decyzja zostanie podjęta podczas 

pierwszego dnia pleneru i uzależniona będzie również od warunków atmosferycznych. 

8. Kartę uczestnictwa i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można 

uzyskać bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk”  (Bystra, ul. J. Fałata 2k, 

tel. 33 817 07 73) oraz na stronie internetowej www.gokpromyk.pl  

9. Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia karty uczestnictwa stanowiącej załączniki do 

niniejszego regulaminu – załącznik nr 1 dla osób 15-18 lat oraz załącznik nr 2 dla 

dorosłych.  

 

§ 5 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Osoby odpowiedzialne za plener Jagoda Janaszek oraz Kamila Drzewiecka  

tel. 33 817 07 73, jjanaszek@gok.wilkowice.pl , kdrzewiecka@gok.wilkowice.pl . 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 
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