
REGULAMIN 
34. OGÓLNOPOLSKI PLENER MALARSKI W TRZYDNIKU DUŻYM 

 
 

 
ORGANIZATOR 
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym 
Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży 
goktrzydnik@o2.pl 
www.goktrzydnik.pl 
 
PARTNERZY 
Powiat Kraśnicki 
Gmina Trzydnik Duży 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego  
 
PATRONAT 
Marszałek Województwa Lubelskiego 
 
MIEJSCE i TERMIN 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jerzego Rudlickiego w Olbięcinie 
Olbięcin 139, 23-230 Trzydnik Duży 
14 - 24 lipca 2022 r. 
 
 
 
 
Założenia pleneru:  

1. Założeniem pleneru, w którym weźmie udział 20 uczestników jest rozwijanie wyobraźni 
twórczej, wymiana doświadczeń artystycznych i technicznych, pragnienie uzyskania dzieł 
malarskich inspirowanych przyrodą, zabytkami, architekturą i życiem mieszkańców 
obszaru Gminy Trzydnik Duży, promocja województwa lubelskiego; upowszechnianie 
walorów przyrodniczo-krajobrazowych Lubelszczyzny; poznawanie naturalnego 
krajobrazu Lubelszczyzny, możliwość konfrontacji postaw twórczych i warsztatu, 
integracja środowisk twórczych, rozwój kultury, propagowanie idei tolerancji i pluralizmu 
kulturowego, refleksja nad sztuką. 

 
Warunki uczestnictwa:  

1. Plener ma charakter otwarty z ograniczoną liczbą pełnoletnich uczestników (20 osób). 
2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pisemnego zgłoszenia (karta zgłoszenia, 

stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu) na adres organizatora, w terminie do 
10.07.2022 r. lub drogą elektroniczną na adres: goktrzydnik@o2.pl.  

 
Udział artystów: 

1. Do udziału zapraszamy artystów profesjonalnych z terenu całej Polski.  
2. Udział w plenerze jest płatny. Koszt akredytacji wynosi 220,00 zł od osoby, płatne 

przelewem do dnia 10.07.2022 r. na rachunek bankowy organizatora: 29 8717 1080 
2006 6000 0749 0001, z dopiskiem: 34. Ogólnopolski Plener Malarski w Trzydniku 
Dużym. 

3. O udziale artysty w plenerze decyduje: udokumentowany dorobek twórczy i osiągnięcia 
artysty oraz kolejność zgłoszeń. 
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Organizacja pleneru: 
1. Zakwaterowanie artystów nastąpi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. 

Jerzego Rudlickiego w Olbięcinie, Olbięcin 139, 23-230 Trzydnik Duży. 
2. Każdy z uczestników na miejsce zakwaterowania dojeżdża na koszt własny.  
3. Organizator zapewnia wyżywienie w postaci śniadania i obiadokolacji.  
4. Organizator pokrywa koszty zakwaterowania (noclegi) oraz wyżywienia artystów 

(śniadanie i obiadokolacja) uczestniczących w plenerze w dniach 14 - 24 lipca 2022 r. 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jerzego Rudlickiego w Olbięcinie. 

5. Uczestnicy przyjeżdżają z materiałami potrzebnymi do pracy twórczej na własny koszt. 
6. Plener odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych. 

 
Postanowienia końcowe:  

1. Osoby biorące udział w plenerze zobowiązane są do przestrzegania ogólnie przyjętych 
zasad koleżeńskiej współpracy. 

2. Uczestnicy winni posiadać aktualne ubezpieczenie ZUS lub KRUS. 
3. Każdy uczestnik pleneru jest zobowiązany do pozostawienia dwóch prac w technice 

własnej, która staje się własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich 
wykorzystania zgodnie ze swoją wolą, przy czym artysta zachowuje prawa autorskie 
osobiste. 

4. Organizator zapewnia organizację wernisażu, który odbędzie się 24.07.2022 roku w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym, Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży. 

5. Uczestnicy opuszczają miejsce pleneru w dniu 25.07.2022 r. po śniadaniu. 
 
 
 
 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony danych 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 
osobowych zwane RODO) - (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) uprzejmie informuję: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym z siedzibą: Trzydnik 
Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: inspektor.rodo@trzydnikduzy.pl, adres do korespondencji: 
Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i promocji 34. Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego 
w Trzydniku Dużym (Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym) na podstawie wyrażonej zgody w 
zakresie i celu określonym  w treści zgody - art. 6 ust.1 lit. a RODO. 

4. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa. 

5. Dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa. 
6. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie (Rozdział III RODO - Prawa osoby, której dane dotyczą). 

7. Osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w spotkaniu. 
9. Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika spotkań nie podlega 

uczestnik przeglądu decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.    
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KARTA ZGŁOSZENIA  
34.  OGÓLNOPOLSKI PLENER MALARSKI W TRZYDNIKU DUŻYM 

14 - 24 lipca 2022 roku 
 

 Po zapoznaniu z regulaminem zgłaszam swój udział  
w 34. Ogólnopolskim Plenerze Malarskim w Trzydniku Dużym 

w dniach 14 - 24 lipca 2022 r.  
 
 

Imię i nazwisko …………………………………….………………………………………………………...……………………….... 
 
Adres zamieszkania 
……………………………………………………………………………………………………………...... 

 
Telefon kontaktowy …………………….……….....……………………………………………………..……………….………... 
 
Adres e-mail ….…………………………..…………….………………………………………………………………….…………..... 
 
Pesel …………………………………………………………………………………………………………………………...…...................... 
 
Dorobek twórczy  
 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………… 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………… 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
 
 
 
 
 

1. Oświadczam, że znam Regulamin 34. Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Trzydniku Dużym i 
akceptuję jego warunki.  

2. Wyrażam zgodę na prezentację moich prac na wernisażu oraz na publikowanie 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 organizatora).  

3. Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich i majątkowych do dzieł wykonanych w ramach pleneru 
na organizatora.  

 
 
 

………………………………………………………………  
data i czytelny podpis 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  
 

 
Czy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym w celu uczestnictwa w 34. Ogólnopolskim 
Plenerze Malarskim w Trzydniku Dużym organizowanym przez GOK w Trzydniku Dużym? 

 
 

□ TAK                      □ NIE  
 
 

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. 
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 

 
 

 
 

……………………………………………………………… 
data i czytelny podpis 

 
  
 
 

 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 
 
Czy zgadzasz się na wykorzystanie Twojego wizerunku utrwalonego ramach 34. 
Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Trzydniku Dużym przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Trzydniku Dużym, w mediach elektronicznych, w materiałach prasowych, broszurach, ulotkach, 
gazetach?  

 
 

□ TAK                  □ NIE 
 
 

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na wykorzystanie wizerunku. Cofnięcie zgody nie 
będzie wpływać na zgodność z prawem wykorzystania wizerunku, którego dokonano na 
podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.  

 
 
 
 

……………………………………………………………… 
data i czytelny podpis  

 
 


