
REGULAMIN PLENERU MALARSKIEGO
„Park sztuki – Zamek Kliczków”

Plener malarski „Park Sztuki – Zamek Kliczków” organizowany jest przez Zarząd Okręgu Związku 
Polskich Artystów Plastyków i Zamek Kliczków.
Plener jest pomyślany jako twórcza konfrontacja postaw artystycznych w szeroko pojętej dyscyplinie 
sztuki malarskiej. Może on być także rozszerzony i obejmować w przyszłości inne dyscypliny 
wypowiedzi artystycznej.

♦ Miejscem pleneru jest Zamek Kliczków i jego otoczenie.

♦ Zakwaterowanie jest w Folwarku Książęcym tuż przy Zamku Kliczków. 

♦ Czas trwania – 10 dni.

♦ Zamek Kliczków zapewnia uczestnikom miejsce pracy, zakwaterowanie i wyżywienie.
W ramach pobytu uczestnicy mogą bezpłatnie korzystać z krytego basenu na terenie Zamku 
Kliczków.

♦ Zarząd Okręgu każdorazowo powołuje komisarza pleneru i ustala na jego wniosek listę 
   uczestników.

♦ Liczba uczestników pleneru jest także konsultowana z dyrekcją Zamku Kliczków.

♦ Do udziału w plenerze mogą być zaproszeni:
– profesjonalni artyści, członkowie Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg 

Wrocławski, mający uregulowane wszystkie zobowiązania wobec Związku,
– artysta innego okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków,
– artysta niezrzeszony w Związku Polskich Artystów Plastyków, absolwent ASP młodego 

pokolenia, 
– artysta niezrzeszony w Związku Polskich Artystów Plastyków, spoza granicy Polski.

 
♦ Uczestnictwo w plenerze jest wymienne w ten sposób, że 1/4 uczestników może brać udział 

w następnej edycji. Uczestnikiem pleneru można być ponownie po dwuletniej przerwie. Okres ten 
może ulec zmianie w przypadku braku zakwalifikowanych przez Zarząd i komisarza kandydatów. 
Powyższe nie dotyczy komisarza.

♦ Materiały, narzędzia pracy oraz dojazd uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

♦ W czasie trwania pleneru każdy z uczestników poprowadzi jednorazowo 3-godzinne 



warsztaty plastyczne z młodzieżą szkolną w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiecznicy lub 
w Ośrodku Kultury w Bolesławcu. Punkt ten może uleć zmianie.

♦ Uczestnicy pleneru zobowiązani są do przekazania jednej pracy na płótnie (sugerowana wielkość –
nie mniejsza niż 50x70cm) lub dwóch na papierze (sugerowana wielkość – nie mniejsze niż 
50x70cm) powstałej/powstałych na (lub po) plenerze według wyboru dokonanego przez komisarza 
lub dyrekcję Zamku Kliczków.

♦ W czasie trwania pleneru przewiduje się organizację sympozjum prowadzonego przez 
   krytyka sztuki oraz prezentację wideo twórczości uczestników pleneru.

♦ Do obowiązków komisarza należy także organizacja wystawy prac powstałych na (lub po)
   plenerze, która będzie we Wrocławiu lub miejscu uzgodnionym z Zarządem ZPAP.

♦ Za stronę organizacyjną pleneru, kontakty wewnętrzne i zewnętrzne oraz ekspozycje 
i druki odpowiada komisarz pleneru, który reprezentuje w tym zakresie ZO ZPAP. 
Funkcja komisarza jest gratyfikowana finansowo przez ZO ZPAP.

♦ Każdorazowo plenerowi towarzyszy katalog prac tam powstałych, wraz z tekstami krytycznymi, 
który przygotowuje i wydaje Zarząd Okręgu ZPAP przy współpracy 
z komisarzem. Uczestnicy pleneru otrzymują po 5 egzemplarzy wydanego katalogu.

♦ Uczestnicy pleneru winni posiadać aktualne ubezpieczenie. Organizator nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe w trakcie trwania pleneru.

♦ Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia mienia 
uczestników pleneru.

♦ Uczestnicy wyrażają zgodę na bezpłatne użyczenie reprodukcji swojej pracy do celów 
   promocji i reklamy pleneru.

♦ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

W calach propagowania Plenerów malarskich „Park sztuki – Zamek Kliczków” zgadzam się na 
umieszczania zdjęć ze swoim wizerunkiem na stronie internetowej, w katalogach i innych materiałach 
promocyjnych. Zaznaczyć TAK/NIE.
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