
REGULAMIN 

III Gminnego Pleneru Malarskiego 

pn. „Jesienne impresje”. 

ORGANIZATOR: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, Filia GBP w Trzcinicy                                    

oraz Centrum Informacji Lokalnej i Turystycznej w Trzcinicy. 

 

PATRONAT : 

Wójt Gminy Jasło 

 

CELE PLENERU: 

 promowanie piękna terenów gminy Jasło wraz z ich zabytkami, 

 rozbudzanie zmysłu obserwacji otaczającego nas krajobrazu, 

 kształtowanie i rozwijanie wyobraźni twórczej uczestników pleneru                                 

oraz ich zainteresowań malarstwem, 

 konfrontacja postaw twórczych i warsztatu pracy, wymiana doświadczeń 

artystycznych, 

 współpraca i integracja uczestników ze środowisk gminy Jasło, 

 rozwój artystyczny i kulturalny uczestników przedsięwzięcia, 

 promowanie młodych talentów plastycznych, 

 pozyskanie dzieł malarskich inspirowanych przyrodą, zabytkami, architekturą 

służących promocji gminy Jasło 

 

UCZESTNICY PLENERU: 

1. W plenerze mogą wziąć udział uczniowie klas VI-VIII  ze Szkół Podstawowych,                          

z terenu gminy Jasło. 

2. Z każdej szkoły może być oddelegowanych maksymalnie 5 uczniów, wraz z 1-2 

opiekunami.  

3. Gościem specjalnym imprezy będzie pochodzący z Ukrainy Wołodymir Romaniw – 

malarz, rzeźbiarz, rysownik. 

4. Konsultacji, wskazówek plastyczno- artystycznych, udzielać będą zaproszeni do 

współpracy regionalni  twórcy- malarze.  

 

MIEJSCE I TERMIN PLENERU: 

1. Miejsce: Trzcinica- Filia Gminnej Biblioteki Publicznej i plac obok zabytkowego 

kościoła  p.w.  św. Doroty. 

2. Termin:  14. 09. 2022 r.   godz. 9:30 – 15:00. 



TECHNIKI: ( do wyboru) 

 malarstwo, 

 rysunek, 

 grafika. 

 

TEMATYKA PLENERU: 

Zabytkowy kościół w Trzcinicy na tle otaczającego krajobrazu. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Zgłoszenia wraz z podpisaną klauzulą RODO należy  dostarczyć lub nadsyłać na adres: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, Filia w Trzcinicy 

38-207 Trzcinica 103 

bądź drogą mailową na adres : gbptrzcinica@gmail.com 

lub do jednej z bibliotek publicznych gminy Jasło ( GBP w Jaśle z/s w Szebniach, FGBP 

w Warzycach, FGBP w Osobnicy) 

2. Zadaniem uczestników pleneru jest odzwierciedlenie lub własna interpretacja tematyki 

pleneru wybraną przez siebie techniką. 

3. Prace wykonane podczas pleneru wezmą udział w konkursie. 

4. Prace pokonkursowe przechodzą na własność Organizatorów.                                                    

Zostaną wyeksponowane podczas wystawy poplenerowej w Filii Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Trzcinicy. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.  

 

ZASADY ORGANIZACJI PLENERU: 

1. Uczestnicy, wraz z opiekunami, przyjeżdżają na koszt własny do Trzcinicy                                         

(Filia Gminnej Biblioteki Publicznej), a organizatorzy zobowiązują się zapewnić im 

napoje i lekki poczęstunek w czasie trwania imprezy. 

2. Organizacja pleneru będzie zależna od warunków pogodowych.                                                        

Jeśli warunki atmosferyczne będą niekorzystne,  wówczas Organizatorzy przenoszą 

plener  na salę konferencyjną Filii Gminnej Biblioteki w Trzcinicy i zapewniają opiekę 

merytoryczną. 

3. Organizatorzy zapewniają dla każdego uczestnika niezbędne materiały plastyczne 

(papier w różnych formatach i gramaturach, farby plakatowe, pędzle, palety, ołówki, 

kredki,  pastele suche, sztalugi, podkładki.) 

4. Korzystanie z własnych materiałów plastycznych  jest  DOZWOLONE. 

5. Uczestnicy wykonują prace plastyczne w ciągu czterech godzin zegarowych.  

6. Prace plastyczne biorą udział w konkursie. 
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7. Oceny prac dokona powołana przez Organizatorów komisja, pod przewodnictwem 

ukraińskiego artysty-malarza Wołodymira Romaniwa, która ocenia prace w 

kategoriach grup wiekowych: 

 

a) I kategoria – uczniowie klas VI-VII 

b) II kategoria – uczniowie klas VIII 

8. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w dniu pleneru. Wszyscy uczestnicy pleneru 

otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział, a zwycięzcy statuetki i nagrody rzeczowe. 

 

 

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. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych i wizerunku 

osób biorących udział w plenerze na potrzeby promocyjne konkursu, zgodnie z 

podpisanym  przez w/w osoby oświadczeniem.  

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt :  

Koordynator pleneru:  

Agnieszka Jeleń  

email: gbptrzcinica@gmail.com   

tel:  13 4916100  
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