
Regulamin 

VI Ogólnopolskiego Pleneru Rzeźby Monumentalnej w Drewnie  

Zgierz 2009 

(w ramach obchodów Święta Miasta Zgierza) 
 

§ 1 

Organizatorami Pleneru są: 

 Gmina Miasto Zgierz, siedziba: 95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16, 

 Towarzystwo Ochrony Kultury Zgierza, siedziba: 95-100 Zgierz, ul. Szeroka 3. 

 TOKZ jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w dniu 15 września 2003 roku w Sądzie 

Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000173181. 
 

§ 2 

Temat Pleneru: „Ssaki, ptaki i inne zwierzaki”. 
 

§ 3 

Cele Pleneru: 

 Kontynuacja budowy zgierskiej galerii rzeźby drewnianej pod gołym niebem. 

 Przybliżenie społeczności lokalnej różnych technik rzeźbienia w drewnie. 

 Pozyskiwanie adeptów sztuki obróbki drewna wśród lokalnej młodzieży. 

 Promocja drewna jako jednego z materiałów rzeźbiarskich. 

 Integracja polskich środowisk artystycznych i twórczych. 
 

§ 4 

1. Kierownictwo Pleneru i jego siedziba: 

 Urząd Miasta Zgierza - Wydział Promocji Miasta 

 pl. Jana Pawła II 19 

 95-100 Zgierz 

 Tel. +48 42 717 47 20, +48 503 040 541. 

2. Komisarz Pleneru - prezes TOKZ, Mażenna Gruszecka.  

 95-100 Zgierz, ul. Szeroka 3. 

 Tel. +48 694 32 44 21 e- mail tokz@free.ngo.pl. 
 

§ 5 

1. Miejsce Pleneru: Zgierz – Park Miejski im. T. Kościuszki 

2. Termin Pleneru: 

 rozpoczęcie - 29.05.2009 r. godz. 15ºº (przyjazd rzeźbiarzy w dniu 29.05. 2008 r.), 

 czas trwania – 29.05 - 05.06.2009 r., 

 zakończenie Pleneru w dniu 05.06.2008 r. godz. 15ºº. 

Plener będzie się odbywał w ramach obchodów Święta Miasta Zgierza. 
 

§ 6 

Plener adresowany jest do rzeźbiarzy zawodowych oraz amatorów rzeźbiących w drewnie. 
 

§ 7 

1. Warunki uczestnictwa: 

a) Warunkiem uczestnictwa jest: 

 przesłanie pisemnego zgłoszenia (karta zgłoszenia, podpisany niniejszy regulamin, 

życiorys, współczesne zdjęcie rzeźbiarza, zdjęcia przynajmniej trzech wykonanych 

prac) na adres współorganizatora: 

Mażenna Gruszecka, Towarzystwo Ochrony Kultury Zgierza,  

95-100 Zgierz, ul. Szeroka 3  
lub drogą elektroniczną na adres tokz@free.ngo.pl  

w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2009 r. (obowiązuje data stempla 

pocztowego), 

 przekazanie do zbiorów organizatora przynajmniej jednej pracy plenerowej, którą 

wybiera komisarz Pleneru. 

mailto:tokz@free.ngo.pl


b) Organizatorzy zapewniają: 

 noclegi, wyżywienie, 

 topolowe lub/i lipowe drewno do wykonania rzeźby, 

 program integracyjny, 

 nagłośnienie medialne, 

 wystawę na zakończenie Pleneru. 

c) Organizatorzy zobowiązują się do pokrycia kosztów wyżywienia i zakwaterowania 

uczestników od dnia 29. 05. 2009 r. od godz. 12ºº do dnia 06. 06. 2009 r. do godz. 10ºº. 
 

§ 8 

1. Organizatorzy mogą przyznać uczestnikowi pleneru nagrodę pieniężną w wysokości 

nieprzekraczającej 1.000 zł brutto (słownie złotych: jeden tysiąc). 

2. Uczestnicy nie mogą domagać się od Organizatorów pokrycia jakichkolwiek dodatkowych 

kosztów. 
 

§ 9 

Uczestnicy Pleneru zobowiązani są do: 

 posiadania materiałów i narzędzi potrzebnych do pracy twórczej, 

 przyjazdu na koszt własny, 

 przestrzegania ogólnie przyjętych zasad koleżeńskiej współpracy, 

 posiadania aktualnego ubezpieczenia, 

 wykonania swojej pracy w ciągu 7 dni w przestrzeni otwartej - bezwzględny termin 

zakończenia prac 05. 06. 2009 r. godz. 15ºº. 
  

§ 10 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania Pleneru w przypadku zaistnienia okoliczności 

uniemożliwiających jego organizację. 
 

§ 11 

Wszystkie wykonane rzeźby oraz ewentualne fotografie rzeźb, publikowane celem informacji, 

reklamy lub wydawnictwa, staną się własnością Gminy Miasto Zgierz, która zastrzega sobie 

prawo ich wykorzystania zgodnie ze swoją wolą. Rzeźbiarze zachowują prawa autorskie 
 

§ 12 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyłączności niniejszego regulaminu oraz wyboru 

uczestników pleneru (w razie większej liczby zgłoszeń). 
 

§ 13 

Plener będzie się odbywał niezależnie od warunków pogodowych. 
 

§ 14 

Uczestnicy Pleneru zostaną powiadomieni o wyborze zaproszonych do dnia 31 marca 2009 roku. 

Oficjalna lista uczestników Pleneru zostanie opublikowana w dniu 6 kwietnia 2009 roku 

na stronach internetowych: www.miasto.zgierz.pl, www.tokz.free.ngo.pl. 

 

 

 

............................................................... 
         Podpis uczestnika pleneru 

Informacje o plenerze dostępne na stronach: www.miasto.zgierz.pl, www.tokz.free.ngo.pl.  
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