
      

REGULAMIN  
PLENERU MALARSKIEGO Dolina Tyśmienicy ‘2019   

 

 
ORGANIZATORZY 

 Powiat Radzyński - Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, Pl. I. Potockiego 1, 
21-300 Radzyń Podlaski; tel. (83) 352 77 80, e-mail: spoleczny@pra.pl;  
www.powiatradzynski.pl; www.krainaserdecznosci.pl   

 
 Gmina Czemierniki – Urząd Gminy Czemierniki, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki 

tel.: (083) 351-30-03, e-mail: gmina@czemierniki.eu; www.czemierniki.eu   
 

CELE PLENERU 
 ukazanie i propagowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru Natura 2000 

Dolina Tyśmienicy,  
 promocja Powiatu Radzyńskiego i jego turystycznej marki – Radzyńskiej Krainy 

Serdeczności oraz Gminy Czemierniki, 
 popularyzacja sztuki malarskiej,  
 integracja środowiska malarzy i przyrodników, 
 wymiana doświadczeń i nawiązanie przyjaźni.  

 

MIESCE I CZAS PLENERU 
Plener odbędzie się w dniach: 1-4 sierpnia 2019 r. na terenie gminy Czemierniki 
w miejscowości Bełcząc - obszar Natura 2000 Dolina Tyśmienicy. 

 

TEMATYKA PLENERU 
1. Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe gminy Czemierniki: przyroda doliny Tyśmienicy, 

architektura, interakcje człowiek-środowisko. 
2. Technika wykonywanych prac dowolna w obrębie rysunku, grafiki, malarstwa.  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA i ORGANIZACJA PLENERU: 
1. Uczestnikiem pleneru może być tylko osoba pełnoletnia.  
2. Warunkiem uczestnictwa w plenerze jest przesłanie wypełnionej i podpisanej Karty 

Zgłoszenia (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) na adres: Starostwo Powiatowe 
w Radzyniu Podlaskim, Pl. I. Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski; Wydział Spraw 
Społecznych a jej skanu na e-mail: spoleczny@pra.pl do dnia 14.07.2019 r.  

3. Uczestnik pleneru, podpisując Kartę Zgłoszenia jednocześnie potwierdza, że zapoznał się 
z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą Załącznik nr 2 do 
niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych w zakresie 
związanym z przeprowadzeniem pleneru i organizacją wystaw, oraz działań promocyjnych 
w mediach. 

4. Liczba uczestników ograniczona jest do 12 osób. O zakwalifikowaniu - decyduje kolejność 
zgłoszeń – zgłaszający się zostaną poinformowani drogą e-mailową w terminie do dnia 
19.07.2017 r.  

5. Organizatorzy zapewniają noclegi oraz obiadokolacje. Zakwaterowanie przewidziane jest 
w budynku dawnego dworu w Bełczącu (łóżka kanadyjki i materace wojskowe w salach 
wieloosobowych).  

mailto:spoleczny@pra.pl


      

W związku z brakiem pościeli uczestnicy proszeni są o zabranie śpiworów a także 
przyborów toaletowych. 

6. Uczestnicy przyjeżdżają na miejsce na koszt własny.  
7. Uczestnicy zabierają na plener własne materiały i narzędzia artystyczne, stosownie do 

preferowanych technik tworzenia.  
8. Uczestnicy poruszają się własnymi pojazdami.  

 
PRAWA AUTORSKIE 

1. Każdy uczestnik pleneru zobowiązany jest przekazać Organizatorom dwie prace 
plenerowe w terminie do 31.08.2019 r. – miejsce dostarczenia: Starostwo Powiatowe 
w Radzyniu Podlaskim, Pl. I. Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski, Wydział Spraw 
Społecznych. 

2. Przekazane prace przechodzą na własność Organizatorów. 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentowania, reprodukowania 

oraz publikowania reprodukcji prac (lub ich fragmentów) w celach promocyjnych na 
różnych nośnikach, w prasie, na stronach internetowych oraz w wydawnictwach 
informacyjno-promocyjnych Powiatu Radzyńskiego lub Gminy Czemierniki bez uzyskiwania 
zgody autora i wypłacenia honorariów autorskich.  

4. Prace mogą zostać przekazane na cele dobroczynne.  
5. Prawa autorskie niematerialne do prac pozostają własnością ich autorów.  

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Uczestnicy pleneru powinni posiadać ważne ubezpieczenie.  
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe w trakcie trwania pleneru, 

oraz nie odpowiada za zniszczenie lub uszkodzenie własności uczestników. 
3. Udział w Plenerze jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego 

Regulaminu w całości.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejszy Regulamin stanowi załącznik nr 1 do Umowy Wspólnego Przedsięwzięcia 
Nr OS.0531.01.2019 
  



      

Załącznik nr 1 do Regulaminu Pleneru  
 

KARTA ZGŁOSZENIA  
NA PLENER MALARSKI DOLINA TYŚMIENICY 2019 

 1 – 4 sierpnia 2019 r. Bełcząc 
 

 Imię i nazwisko  .............................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

Rok urodzenia ..................................................................................................................................................................   

Miejsce zamieszkania  .................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

Numer telefonu  .............................................................................................................................................................  

Adres e-mail:  ....................................................................................................................................................................  

 

1. Oświadczam, że znam Regulamin PLENERU MALARSKIEGO Dolina Tyśmienicy 2019 

i akceptuję jego warunki. 

2. Wyrażam zgodę na prezentację moich prac na wystawach oraz na publikowania 
reprodukcji prac (lub ich fragmentów)  w materiałach promocyjnych Organizatora, oraz 
w materiałach poplenerowych na wszystkich polach prezentacji (w materiałach 
drukowanych, Internecie, broszurach, plakatach, oraz we wszelkich innych sposobach 
promocji pleneru i Organizatorów).  

3. Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich i majątkowych do dzieł wykonanych 
w ramach pleneru i nadesłanych prac poplenerowych na Organizatorów – Powiat 
Radzyński i Gminę Czemierniki. 

4. Potwierdzam, że zapoznałe(a)m się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych w zakresie określonym Regulaminem. 

 

 

………………………………………………………….                                                        …………………………….………………………….. 

(data i miejsce)                                                                                                  (czytelny podpis uczestnika) 

 

  



      

Załącznik nr 2  
do Regulaminu Pleneru 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, że 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Radzyński z siedzibą w Radzyniu Podlaskim przy 
Placu Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski.  
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: iod@pra.pl  
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do zrealizowania 
obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być uprawnione 
organy publiczne, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 
publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne 
podmioty, które na podstawie stosowanych umów przetwarzają dane osobowe dla których 
administratorem jest Powiat Radzyński. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw 
trzecich oraz organizacji międzynarodowych.  
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony kategorią archiwalną danej sprawy, 
a także do czasu przedawnienia roszczeń. 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich uzupełnienia 
i sprostowania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez 
Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem 
możliwości prawnych zrealizowania Pani/Pana wniosku.  
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania  decyzji, w tym 
do profilowania. 


