
 

 

 

 

 

 

Regulamin Pleneru Rzeźbiarskiego 

„KACPERKOWE IMPROWIZACJE” – Brenna 2023r. 

 

1. III Plener rzeźbiarski organizowany jest w dniach 31.7.2023 – 5.8.2023 przez Ośrodek Promocji 

Kultury i Sportu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, w ramach trwałości 

projektu „Za woniom drzewa” realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg 

V-A Polska Słowacja 2014-2020.  

2. Tematem przewodnim pleneru „Kacperkowe Improwizacje” są własne artystyczne 

wyobrażenia postaci Kacperka – głównego bohatera oraz innych baśniowych postaci, powieści 

Zofii Kossak „Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata”  

3. Plener rozpoczyna się 31 lipca 2023 o godz. 10.00 spotkaniem w Parku Turystyki (ul. Malinowa 

2b, 43-438 Brenna) i trwać będzie przez kolejne dni w godzinach 10:00-16:00 z przerwą 

obiadową. Zakończenie w dniu 5 sierpnia. 

4. Artyści mają przygotowane bale drewna lipowego, z którego tną potrzebne dla siebie kawałki, 

pracują w Parku Turystyki pod zadaszeniem.  

5. Każdy artysta powinien wykonać jedną rzeźbę wg własnego pomysłu, nawiązującą do postaci 

wymienionych w książce Zofii Kossak „Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata” z 

uwzględnieniem w projekcie „schowka na skarb”. Nie przewiduje się możliwości 

wykonywania płaskorzeźb. 

6. Każda rzeźba powinna być wyposażona w łatwo dostępny ale osłaniający od warunków 

atmosferycznych schowek wielkości orientacyjnej 12cm x 10cm x 12cm (szer. x głęb. x wys.) 

7. Artysta pracuje z wykorzystaniem własnych narzędzi (w tym paliwo) oraz sprzętu i 

odpowiada za ich stan techniczny, organizator dostarcza prąd. 

8. Artysta powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do korzystania z urządzeń 

mechanicznych (pilarek) wynikające z przepisów BHP.  

9. Każda rzeźba powinna charakteryzować się oryginalnością, autorską koncepcją artystyczną i 

być wykonana z właściwą starannością.  

10. Każdy wykonawca otrzyma honorarium w wysokości 2100,00 zł brutto (umowa o dzieło lub 

faktura) pod warunkiem, że rzeźba będzie całkowicie ukończona. 

11. Wszystkie wykonane podczas pleneru prace stają się własnością Organizatora, który zastrzega 

sobie ich wykorzystanie zgodnie z własną wolą.  

12. Przejście praw autorskich nastąpi z momentem przekazania rzeźby Organizatorowi. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

13. Każdy uczestnik Pleneru przekaże swoją pracę rzeźbiarską organizatorowi wraz z całością praw 

autorskich majątkowych, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich 

znanych w chwili zawarcia niniejszego Regulaminu polach eksploatacji, pozwalających w 

szczególności na: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie wszystkimi innymi technikami videograficznymi, cyfrowymi i 

elektronicznymi; 

b) wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystywanie w sieci Internet; 

c) publiczne prezentowanie; 

d) wypożyczanie, udostępnianie, wystawienie; 

e) digitalizację. 

14. Organizator zapewnia i pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia (śniadanie i 

obiadokolacja) od obiadu 31 lipca do śniadania 5 sierpnia 2023r. W przypadku, gdy uczestnik 

Pleneru nie korzysta z noclegu lub wyżywienia, Organizator nie wypłaca kosztów 

zakwaterowania i wyżywienia. 

15. Wykonawcy muszą posiadać aktualne ubezpieczenie zdrowotne, organizator nie zapewnia 

ubezpieczenia NNW i OC, nie ponosi kosztów leczenia, ani nie pokrywa strat i szkód zaistniałych 

w czasie Pleneru.  

16. Organizator nie zagospodarowuje uczestnikom czasu wolnego poza okresem wykonywania 

rzeźb.  

17. Uczestnicy zobowiązani są przed rozpoczęciem prac do wypełnienia Formularza 

Zgłoszeniowego  i oddania go organizatorowi.  

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody spowodowane przez uczestników 

Pleneru wobec osób trzecich. 

19. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe w trakcie 

trwania Pleneru. 

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia mienia 

uczestników Pleneru. 

21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu oraz programu pleneru. 
 

 


