
 

 

 

 

 

 

Pravidlá rezbárskeho pleneru 

„GAŠPARKOVE IMPROVIZÁCIE” – Brenna 2023r. 

 

1. Stredisko propagácie kultúry a športu gminy Brenna (Ośrodek Promocji Kultury i Sportu 

Gminy Brenna), adresa sídla: ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna organizuje v dňoch 

31. 7. 2023 – 5. 8. 2023 III. rezbársky plenér. Tento plenér sa uskutoční v rámci obdobia 

a zabezpečenia udržateľnosti projektu „Za vôňou dreva” spolufinancovaného 

z prostriedkov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 

2020. 

2. Sprievodnou témou plenéru „Gašparkove improvizácie” sú vlastné umelecké zobrazenia 

účastníkov plenéru škriatka Gašparka – hlavného hrdinu a iných postáv z rozprávky 

s názvom „Patálie Gašparka góreckého škriatka“, ktorej autorkou je Zofia Kossak. 

3. Plenér začína 31. júna 2023 o 10.00 hod. stretnutím v Turistickom parku v Brennej 

(Malinowa 2b, 43-438 Brenna) a bude sa konať v ďalších dňoch v hodinách od 10:00 do 

16:00 s prestávkou na obed. Ukončenie plenéru je naplánované na deň 5. augusta. 

4. Pre umelcov, ktorí sa zúčastnia na plenéri, budú pripravené klady lipového dreva, z ktorých 

budú vyrezávať požadované kusy. Rezbári budú pracovať pod prístreškom v Turistickom 

parku. 

5. Každý účastník plenéru je povinný vytvoriť podľa vlastného návrhu jednu sochu, ktorá 

bude nadväzovať na postavy z rozprávky Zofie Kossak „Patálie Gašparka góreckého 

škriatka”, a musí vo svojom návrhu zohľadniť „skrýšu na poklad”. Nepredpokladá sa 

možnosť vytvoriť reliéfy. 

6. Každá socha musí obsahovať ľahko dostupnú, ale voči poveternostným podmienkam 

odolnú skrýšu s orientačnými rozmermi: 12 cm x 10 cm x 12 cm (šír. x hĺb. x výš.). 

7. Umelci budú pracovať vlastným náradím a prístrojmi (musia si zabezpečiť aj palivo) 

a nesú zodpovednosť za ich technický stav. Organizátor zabezpečuje elektrinu. 

8. Umelci sú povinní mať oprávnenia potrebné na prácu s mechanickými zariadeniami 

a prístrojmi (napr. reťazovými pílami) požadované predpismi na zaistenie BOZP 

(bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci). 

9. Každá socha sa musí vyznačovať originalitou, byť vytvorená podľa autorského umeleckého 

návrhu a s dodržaním potrebnej starostlivosti. 

10. Každý umelec dostane honorár vo výške 2 100,00 PLN brutto tzn. s DPH (na základe zmluvy 

o dielo alebo faktúry). Podmienkou vyplatenia horára je celkové ukončenie realizácie 

sochy. 

11. Všetky práce vytvorené v priebehu plenéru sú majetkom jeho organizátora, ktorý  

si vyhradzuje právo disponovať týmito prácami podľa svojej vôle. 

12. Prevod autorských práv sa uskutoční v okamihu odovzdania sochy organizátorovi. 



 

13. Každý účastník plenéru odovzdá svoje rezbárske dielo organizátorovi spolu s prevodom 

všetkých autorských majetkových práv k tomuto dielu, bez akýchkoľvek časových 

a priestorových obmedzení, čo sa v okamihu podpísania týchto pravidiel týka všetkých 

známych oblastí využitia, ktoré umožňujú najmä jeho: 

a) zaznamenávanie a rozmnožovanie všetkými dostupnými videografickými, digitálnymi 

a elektronickými technikami, 

b) ukladanie do pamäte počítača a využívanie na internete, 

c) verejné prezentovanie, 

d) požičanie, sprístupňovanie, vystavovanie, 

e) digitalizáciu. 

14. Organizátor zabezpečuje účastníkom plenéru ubytovanie a stravovanie (polpenzia: raňajky 

a teplé večere) od obeda 31. júna do raňajok 5. augusta 2023 a hradí s tým spojené 

náklady. V prípade, že účastník plenéru rezignuje na ubytovanie alebo nevyužije možnosť 

ubytovania  

a stravovania, organizátor mu neposkytne náhradu nákladov na ubytovanie a stravovanie. 

15. Účastníci plenéru musia mať aktuálne zdravotné poistenie, organizátor im nezabezpečuje 

úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu, nehradí náklady na liečbu ani 

náklady súvisiace s náhradou škody vzniknutej počas plenéru. 

16. Organizátor neorganizuje účastníkom voľný čas presahujúci dobu súvisiacu so zhotovením 

sôch. 

17. Účastníci plenéru sú povinní pred začatím práce vyplniť Prihláškový formulár a odovzdať  

ho organizátorovi. 

18. Organizátor nenesie zodpovednosť za straty a škody spôsobené účastníkmi plenéru tretím 

osobám. 

19. Organizátor nenesie akúkoľvek zodpovednosť za nehody a náhodné udalosti, ktoré  

sa vyskytnú počas plenéru. 

20. Organizátor nenesie zodpovednosť za stratu, zničenie alebo poškodenie majetku 

účastníkov plenéru. 

21. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel a programu plenéru. 
 


