
 
                          Regulamin pleneru malarsko-rzeźbiarskiego 

              70 - lecie Biskupieckiego Domu Kultury. 

 

1. Organizatorem jest Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu, a współorganizatorem Burmistrz 

Biskupca. 

2. Tematem przewodnim jest uczczenie 70 – lecia Biskupieckiego Domu Kultury. 

3. Uczestnicy Pleneru utrwalą za pomocą wyrazów artystycznych dwa odrębne tematy: 

- malarstwo – temat: 70 - lecie BDK. Miejsce Pleneru to teren miasta Biskupiec; 

- rzeźba – temat: Kabaret "Żądło", działający przy BDK w latach 1970-90. Miejsce Pleneru to teren przy BDK. 

 

CELE PLENERU 

 

1. Popularyzacja sztuki malarskiej i rzeźbiarskiej. 

2. Integracja środowiska twórców artystycznych. 

3. Wymiana doświadczeń. 

4. Promocja Gminy Biskupiec. 

5. Obchody 70 - lecia Biskupieckiego Domu Kultury. 

 

ZGŁOSZENIE NA PLENER 

 

1. Zapisy na Plener trwają od dnia 14.04.2021 r. (środa) do 05.05.2021 r. (środa).  

2. Plener malarsko-rzeźbiarski, zwany w dalszej części „Konkursem” ma zasięg Ogólnokrajowy. Konkurs 

adresowany jest do wszystkich osób tworzących, które ukończyły 18 rok życia.  

3. Regulamin i kartę zgłoszenia na Plener należy pobrać ze strony Urzędu Miejskiego, Facebooka Centrum 

Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu lub Biskupiec - Krajobraz Pełen Możliwości. Wypełnioną kartę 

zgłoszenia na Plener (opis twórczości oraz max. 5 zdjęć swoich prac) należy przesłać listownie na adres 

Organizatora:  Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu ul. Matejki 5, 11-300 Biskupiec, bądź pocztą  

e-mail: a.kicka@cktisbiskupiec.pl. 

4. Ilość miejsc ograniczona. 

5. Uczestnik zostanie powiadomiony o przyjęciu drogą telefoniczną. Szczegółowych informacji udziela: Anna 

Kicka-Rogozińska tel. 89 715 26 95. 

 

HARMONOGRAM PLENERU 

 

1. Plener  będzie trwał od 12.05.2021 r. (środa) do 16.05.2021 r. (niedziela) – 5 dni. 

2. Na dzień 12.05.2021 r. (ok. godziny 10:00) przewidziano przyjazd uczestników, przywitanie, zakwaterowanie 

(po zakwaterowaniu Uczestnicy mogą przystąpić do działań twórczych). 

3. W dniu 15.05.2021 r. w godzinach popołudniowych nastąpi zdanie stanowisk oraz przygotowanie 

dzieł/utworów do Konkursu i wystawy. 

4. Plener kończy się w dniu 16.05.2021 r. (niedziela) w Biskupieckim Domu Kultury Konkursem 

poplenerowym, podczas którego odbędzie się uroczysty wernisaż  i wręczenie nagród. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/cktisbiskupiec/?hc_ref=ARQfFFk1kx_lRIKjjUQTQTgRxbU2nCCSikvjeI3Z_d_VAV-Ws8gKwCq8wkpeCwDyU7g&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDKdxX00wo7Ba_xT8seIz4IWfCpU5QEO71NUanUCa39pxCiy7XQUzGprpzLrBB1DFzf7wagWx_1WA_DTnmFlpy_EMwuxlPInQPN79f2KkSbbLB2vCqXWA5K2U6LZPtqP9mVOkEDbeghyhhYs2giO_6Zx41v8K3G3fnuIkUHOtWbrb86Ur2bLjQRD0Rb0DmZ-E7pbb-C4dv0s7tsOiVsDEbLSm_3GG8ULEf1sqq7nJjtDeVmzMRwgWLVWKp-i6YpeaOXoEP4q48llfZhQ_PlUqDm-RDQFebFJrUCsXpd305pCYAdB3yNAwRd31WdwNbKC-qOMmoBors6cIIi48ihHaaxEya4D8Vri8e-8Q&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/cktisbiskupiec/?hc_ref=ARQfFFk1kx_lRIKjjUQTQTgRxbU2nCCSikvjeI3Z_d_VAV-Ws8gKwCq8wkpeCwDyU7g&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDKdxX00wo7Ba_xT8seIz4IWfCpU5QEO71NUanUCa39pxCiy7XQUzGprpzLrBB1DFzf7wagWx_1WA_DTnmFlpy_EMwuxlPInQPN79f2KkSbbLB2vCqXWA5K2U6LZPtqP9mVOkEDbeghyhhYs2giO_6Zx41v8K3G3fnuIkUHOtWbrb86Ur2bLjQRD0Rb0DmZ-E7pbb-C4dv0s7tsOiVsDEbLSm_3GG8ULEf1sqq7nJjtDeVmzMRwgWLVWKp-i6YpeaOXoEP4q48llfZhQ_PlUqDm-RDQFebFJrUCsXpd305pCYAdB3yNAwRd31WdwNbKC-qOMmoBors6cIIi48ihHaaxEya4D8Vri8e-8Q&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/Biskupiec-Krajobraz-Pełen-Możliwości-244403155664132/?hc_ref=ARRelKMH24vvYy4U7lhz3Ssq4BtxvRpf8fkpyV5SH0Rnk-3-6YfZNaALgfaNEVVRpHw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARC-dulO2PJ4LgRcSKaMy9tbJ1EBVt33PC9EYTJrAWy_Ehs8bkxwSuUNHfmhG7FehNDkdeVKYTuV8qwuJyWOEA8_etYs7YtQ9iLoSGMtZHgcNMFMfKVcDs6FsnvNGSqIAsdJ_ZyNW8a-9fBvofYbg5uwHDe17wgRVyVXIFtaNgmGSJMOLOLHeYLEFO-j7627lpZoMzC_-kHAFrahHZhCt5SW9HPmL56NtNa-TSAWXkl81Ng-04-2OD8IMfwnkA-7S2zIJRJZcSM9ukbkq2PII3kGpgsUvRFyXOqTNhSVhONswLk3JMnh3T_Y2ZNjEucYztdUO_rFBuu9W7H5C61zZY1cTa5GN7Cbjk6V-8mM2HOx-EMkOCQpgNGwNK5VxHSSFRT8lF_Hh9DaKIRirIAkwe2YjCvzEAJ_iJnmVlUxazYrOfLLRvGkHg0DAOsytaYn01GCFC-957td8J2eHbeADuzpc9mIb922XsfXCQoU1oGbnRrABl0g&__tn__=kC-R
mailto:a.kicka@cktisbiskupiec.pl


 
 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Organizator zapewnia: nocleg, bez standardu hotelowego, na terenie Biskupca oraz pełne wyżywienie. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody spowodowane przez Uczestników Pleneru 

wobec osób trzecich. 

3. Uczestnicy nie mogą domagać się od Organizatora pokrycia jakichkolwiek dodatkowych  kosztów. 

4. Uczestnicy zobowiązani są wykonać swoje dzieła/utwory pracując w przestrzeni otwartej, przygotowanej 

przez Organizatora. Plener odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.  

5. Uczestnicy wykonują: 

- rzeźba: rzeźba figuratywna powinna mierzyć od ok. 1,5 do 2 metrów. 

- obraz: zgodnie z blejtramem 80/100. 

6. Wszyscy rzeźbiarze biorący udział w plenerze otrzymają drewno dostosowane w miarę możliwości  

do projektów swoich rzeźb. Każdy rzeźbiarz otrzyma do swojej dyspozycji wyposażenie podstawowe (prąd  

i paliwo). Rzeźbiarze będą pracowali własnymi narzędziami rzeźbiarskimi. Stanowiska pracy oraz materiał  

będą losowo wybierane przez artystów. 

7. Wszyscy malarze biorący udział w Plenerze otrzymują komplet farb akrylowych, blejtram 80/100 (możliwe 

jest wcześniejsze uzgodnienie materiałów za porozumieniem). Pozostałe materiały, narzędzia i urządzenia  

(tj. pędzle, sztalugi, podkładki itp.) we własnym zakresie. 

8. Podczas trwającego Pleneru nie można spożywać alkoholu i innych środków odurzających. 

 

NAGRODY / KONKURS POPLENEROWY 

 

1. Po zakończeniu Pleneru malarsko-rzeźbiarskiego przewidziany jest Konkurs, na którym powołane przez 

Organizatora profesjonalne Jury oceni powstałe dzieła/utwory i wyłoni zwycięzców. Organizator przewiduje 

także dyplomy i nagrody dla pozostałych Uczestników za udział w Plenerze. 

2. Organizator umożliwia wzięcie udziału w Plenerze osobom, które nie wyrażają zgody na wzięcie udziału  

w Konkursie. 

 

Nagrody w kategorii malarstwo: 

I MIEJSCE - 2 000 zł 

II MIEJSCE - 1 500 zł 

III MIEJSCE - 1 000 zł 

 

Nagrody w kategorii rzeźba: 

I MIEJSCE - 2 000 zł 

II MIEJSCE - 1 500 zł 

III MIEJSCE - 1 000 zł 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Na własność Organizatora przechodzą dzieła/utwory (malarstwo, rzeźba), które Uczestnik wystawi do 

Konkursu poplenerowego.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania dzieł/utworów zgodnie ze swoją wolą.  

3. W przypadku gdy Uczestnik nie wyraża zgody na udział w Konkursie poplenerowym, Organizator zastrzega 

sobie prawo wyboru jednego dzieła/utworu (malarstwo, rzeźba), które przechodzi na jego własność. 

4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przeniesienie wszelkich praw autorskich do projektu obrazu, rzeźby 

na rzecz BDK na czas nieokreślony na wszystkich polach eksploatacji.  

5. Autor zachowa prawo do umieszczenia wizerunku obrazu, rzeźby w dossier oraz innych materiałach 

promujących jego twórczość. Imię i nazwisko artysty będzie umieszczone w materiałach promujących jego 

twórczość. 



 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczestnicy pleneru winni posiadać aktualne ubezpieczenie zdrowotne NFZ.  

2. Uczestnicy pleneru powinni ze sobą zabrać śpiwór, poduszkę, itp. oraz  środki higieny osobistej. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe powstałe bez winy organizatora, 

mające miejsce w trakcie trwania pleneru.   

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

pleneru, jeżeli nastąpiło to bez winy Organizatora.  

5. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.  

6. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

7. Organizator posiada wyłączne prawo do interpretacji regulaminu. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu Organizator  

będzie ogłaszał w swojej siedzibie oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego, Facebooka Centrum 

Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu lub Biskupiec - Krajobraz Pełen Możliwości. Zmiany Regulaminu będą 

następowały z poszanowaniem praw nabytych Uczestników Konkursu. 

9. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego, 

Facebooka Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu lub Biskupiec - Krajobraz Pełen Możliwości. 

10. Poza przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Regulamin jest jedynym wiążącym dokumentem, 

który określa zasady Konkursu oraz prawa i obowiązki jego Uczestników. 

 

PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH 

 

Z chwilą przekazania utworu przez Uczestnika na konkurs, na Organizatora przechodzi nieodpłatnie własność 

wszystkich egzemplarzy pracy konkursowej oraz całość autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej 

na wszelkich polach eksploatacji na czas nieokreślony, zgodnie z Art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288). Powyższe ustalenia nie naru-

szają osobistego prawa autorskiego. 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY „RODO" 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: 

„RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu (11-300 Biskupiec, 

ul. Matejki 5, e-mail: biuro@cktisbiskupiec.pl, tel. 89 715 26 95). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszyst-

kich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspek-

tor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z realizacją wydarzeń/konkursów/plenerów o 

charakterze kulturalnym, sportowym lub turystycznym w ramach zadań własnych Gminy Biskupiec a także 

popularyzacji walorów rekreacji ruchowej i turystyki, rozwijaniu usług w zakresie rekreacji ruchowej i tury-

styki, tworzeniu i udostępnianiu bazy rekreacyjno – sportowej i turystycznej, jak również w celu realizacji 

praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 25 paź-

dziernika 1991 o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 poz. 406 z póź zm.) oraz na 

podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a). 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  
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5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwa-

rzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9) W przypadku, gdy podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym jest Pan/Pani zo-

bowiązany/a do ich podania. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości osią-

gnięcia celów, dla których je gromadzimy. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 

podstawie Pana/Pani zgody, podanie przez Pana/Panią tych danych jest dobrowolne. 

10) Odbiorcami Państwa  danych osobowych są przede wszystkim instytucje przewidziane przepisami prawa. 

Państwa  dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, z 

którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych. Państwa dane osobowe przekazujemy 

również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu; 

11) W przypadku, gdy będziemy planowali dalej przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu innym niż cel,  

w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem zostanie Pan/Pani poinformo-

wany/a, o tym innym celu oraz udzielimy Panu/Pani wszelkich innych stosownych informacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
KLAUZULA ZGODY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ………..……………………………..  

w celu i zakresie niezbędnym do udziału w plenerze/konkursie „70-lecie Biskupieckiego Domu Kultury” 

organizowanym przez Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu, ul. Matejki 5, 11-300 Biskupiec i przez 

Urząd Miejski w Biskupcu, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec (adres e-mail: biuro@cktisbiskupiec.pl, 

numer telefonu: 89 715 26 95). Zgoda ma charakter dobrowolny, jednakże niewyrażenie zgody wiąże się  

z brakiem możliwości udziału w plenerze/konkursie. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

Organizator oświadcza, że dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej 

identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których 

dane te są przetwarzane; jednakże dane osobowe Uczestnika, Organizator może przechowywać przez okres 

dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań 

naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, z zastrzeżeniem, że wdrożone 

zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu 

ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą. 

 

…………………………………………... 

(data, podpis) 

 

                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu 

ul. J. Matejki 5, 11-300 Biskupiec 

tel. (89) 715 26 95; e-mail: biuro@cktisbiskupiec.pl 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO PLENERU MALARSKO-RZEŹBIARSKIEGO 

70 - LECIE BISKUPIECKIEGO DOMU KULTURY 

 

IMIĘ  I NAZWISKO  

TELEFON  

KONTAKT E- MAIL  

ADRES  

KRÓTKI OPIS 

TWÓRCZOŚCI 

 

 

 

 

Miejscowość i data  

 
OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałam/em się i  akceptuje  warunki Regulaminu konkursu/pleneru malarsko-rzeźbiarskiego 70 - lecie Biskupieckiego Domu Kultury. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych i oświadczam, że wszelkie dane podaję dobrowolnie. Oświadczam,  

że powyższe dane są prawdziwe i aktualne. Zostałam/em poinformowana/y o pawie dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia 

przetwarzania, prawie do przeniesienia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed  jej cofnięciem i o prawie wniesienia skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz otrzymałem/am pozostałe 

informacje zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE. 
 

Czytelny podpis........................................................ 
 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie  swojego wizerunku przez Organizatora, utrwalonego  jakąkolwiek techniką  

na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Organizatora 
wydarzenia. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb wydarzenia może być użyty do różnego rodzaju 

form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, 

natomiast nagrania filmowe  mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby wydarzenia oraz w celach 

informacyjnych. 

 
Czytelny podpis............................................................... 

 

Wyrażam zgodę  na publikację mojego imienia i nazwiska na oficjalnych profilach Organizatora na portalach społecznościowych oraz na stronach www 

Organizatora, w związku z ogłoszeniem wyników konkursu 70 - lecie Biskupieckiego Domu Kultury. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji,  
w szczególności rozpowszechnianie w Internecie ( w tym na stronach CKTiS i UM oraz na portalach społecznościowych typu Facebook ) oraz zamieszczenie w 

materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr 

osobistych. 
 

Czytelny podpis..................................................................                                                                                           
                                                                                                                                

 

mailto:biuro@cktisbiskupiec.pl

