
      Regulamin Pleneru Rzeźbiarskiego 2016 

1. CELE PLENERU: 
- integracja środowiska rzeźbiarskiego, 

- wymiana doświadczeń, 

           -promocja Gminy Biskupiec  

2. Organizator i temat pleneru 
1. Organizatorem pleneru rzeźbiarskiego jest Centrum Kultury, 

Turystyki i Sportu w Biskupcu.  

2. Tematem wiodącym rzeźb jest ,,Henryk Sorbom”. 

3. Termin, miejsce pleneru i ilość uczestników 
1. Plener Rzeźbiarski organizowany jest  w dniach  od 30.08.2016r. do 04.09.2016r. 

2. Plener kończy się wernisażem oraz wręczeniem nagród w dniu 04.09.2016r. 

    ok. godz.13:00 na terenie Centrum Kultury,Turystyki i Sportu w Biskupcu.  

3. Ilość miejsc ograniczona do 12 stoisk rzeźbiarskich. 

4. Na dzień 30.08.2016r.  (ok. godziny 10:00) przewidziano przyjazd 

   uczestników oraz zakwaterowanie (po zakwaterowaniu uczestnicy mogą przystąpić   

   do działań twórczych). 

5. W dniu 03.09.2016 r. w godzinach popołudniowych  nastąpi  zdanie  stanowisk 

    oraz  rzeźb. 

4. Informacje ogólne 
1. Organizator zapewnia: 

  nocleg w Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu (sala widowiskowa 

wyposażona w łóżka polowe) 

 wyżywienie (obiadokolacja), kawa, herbata, cukier (samoobsługa) 

  prysznic , WC, 

  drewno do rzeźbienia, 

 uczestnicy nie mogą domagać się od Organizatora pokrycia jakichkolwiek 

dodatkowych kosztów. 

2. Artyści zobowiązani są wykonać swoje rzeźby pracując w przestrzeni otwartej, 

    przygotowanej przez Organizatora. Plener odbędzie się niezależnie od warunków  

    pogodowych.  

3. Każdy uczestnik musi wykonać jedną rzeźbę. 

    Charakterystyka rzeźb: rzeźba figuratywna nie powinna mierzyć mniej niż 2 metry. 

4. Wszyscy 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. 

5. Na terenie budynku Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu  nie można   

spożywać alkoholu i palić tytoniu. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody spowodowane przez 

    uczestników pleneru wobec osób trzecich. 

 



5. Nagrody 

Po zakończeniu pleneru powołane przez Organizatora profesjonalne jury oceni 

powstałe rzeźby i wyłoni zwycięzcę pleneru, który otrzyma I, II, III MIEJSCE. 

Organizator przewiduje także dyplomy i nagrody rzeczowe dla wszystkich 

uczestników.  

6. Informacje dodatkowe 
Wszystkie wykonane podczas pleneru rzeźby staną się własnością Organizatora, 

który zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania zgodnie ze swoją wolą.  

Uczestnicy Konkursu wyrażą zgodę na przeniesienie wszelkich majątkowych praw 

autorskich do projektu rzeźby na rzecz Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w 

Biskupcu  na czas nieokreślony na wszystkich polach eksploatacji.  

Autor zachowa prawo do umieszczenia wizerunku rzeźby w dossier oraz innych 

materiałach promujących jego twórczość. Imię i nazwisko artysty będzie 

umieszczone w materiałach promujących jego twórczość. 

7. Postanowienia końcowe: 
*Uczestnicy pleneru winni posiadać aktualne ubezpieczenie zdrowotne NFZ.  

*Uczestnicy pleneru powinni ze sobą zabrać śpiwór, poduszki, itp. oraz  środki   

  higieny osobistej. 

*Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe powstałe   

  bez winy organizatora, mające miejsce w trakcie trwania pleneru.   

*Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo   

  uszkodzenia  mienia uczestników pleneru, jeżeli nastąpiło to bez winy Organizatora.  

*Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.  

*Udział w konkursie jest bezpłatny.  

*Organizator ma wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu, a także do 

rozstrzygania spraw nie ujętych w regulaminie. 

 

Wypełniony i osobiście podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do      

dnia 15.08.2016r.:  

       - osobiście w Biurze Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu. ,  

       - elektronicznie na adres: bdk.bdk@wp.pl 

       - pocztą na adres:  Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu.  

                                      ul.Matejki 5, 11-300  Biskupiec 

        

Serdecznie zapraszamy!!! Ilość miejsc ograniczona!!! 

 

   Biskupiec 21.06.2016 r.       Organizatorzy 

 

 

 

 

 

 



 

Henryk Sorbom 

 

Biskup Henryk Sorbom - urodził się 1340 r. zmarł 12 stycznia 

1401 r. Urodził się i mieszkał w Elblągu. Studiował na 

Uniwersytecie w Pradze. Był sekretarzem cesarza Karola IV. 5 

września 1373 r., został mianowany biskupem warmińskim. Jego 

zasługą jest m.in. lokacja dwóch ostatnich miast dóbr biskupich: 

Bisztynka w 1385 r., i Biskupca w 1395 r. Otrzymał dla siebie i 

swoich następców tytuł księcia Cesarstwa Rzymskiego. 


