Regulamin IX Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarzy
Górki Wielkie 2016
 IX Plener rzeźbiarski jest organizowany w dniach 02-06.08.2016 r. przez Fundację im. Zofii
Kossak (zwaną dalej Organizatorem) wraz z Nadleśnictwem Ustroń, które sponsoruje drewno
na plener. Tematem przewodnim pleneru będą motywy i postacie zaczerpnięte z baśni
„Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata” autorstwa Zofii Kossak. Opowieść o Kacperku Zofii
Kossak to utwór uważany przez wielu za najpiękniejszą polską baśń. Jej akcja osadzona jest w
Górkach Wielkich. Kacperek to domowy skrzat, zamieszkujący górecki dwór i strzegący w nim
porządku. Poza Kacperkiem, miejsce to jest zamieszkiwane przez niezliczoną ilość
fantastycznych postaci, stanowiących bogate źródło inspiracji zarówno dla dzieci, jak
i dorosłych.
 Początek pleneru: 01 sierpnia 2015 roku. 01 sierpnia (poniedziałek) jest przewidziany na
dojazd i czas zakwaterowania w Schronisku Koss (10.00-12.00) oraz rozpoczęcie pracy. Artyści
będą pracować w przestrzeni otwartej przygotowanej przez Fundację im. Zofii Kossak.
Bezwzględny termin zakończenia prac mija w sobotę 06 sierpnia 2016 roku o godz. 8:00.
Plener odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.
 Rzeźby zostaną wykonane z kloców z drewna liściastego. Każdy artysta powinien wykonać
min. 1 rzeźbę
spośród wybranej kategorii (natura/zwierzęta, rzeźba użytkowa/
płaskorzeźba). Artysta jest zobligowany do wykonania rzeźb o wysokości około 1 m. Każdy
rzeźbiarz otrzyma do swojej dyspozycji wyposażenie podstawowe (prąd i paliwo),
zapewnione przez organizatora pleneru. Rzeźbiarze będą pracowali własnymi narzędziami
rzeźbiarskimi.
 Każdemu z rzeźbiarzy przyznana zostanie nagroda równorzędna (300 zł), pod warunkiem,
że rzeźba będzie całkowicie ukończona. Poza tym artysta najbardziej zaangażowany w
pracę rzeźbiarską otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną.
 Wszystkie wykonane podczas pleneru rzeźby staną się własnością Organizatora, który
zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania zgodnie ze swoją wolą.
 Organizator zapewnia i pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia rzeźbiarzy
uczestniczących w plenerze od 01-06 sierpnia 2016 r. w Schronisku Koss. W czasie trwania
pleneru istnieje możliwość pobytu w Schronisku osób towarzyszących na warunkach pełnej
odpłatności. Uczestnicy nie mogą domagać się od Organizatora pokrycia jakichkolwiek
dodatkowych kosztów.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody spowodowane przez uczestników
pleneru wobec osób trzecich.
 Każdy uczestnik pleneru musi posiadać aktualne indywidualne ubezpieczenie zdrowotne.
 O uczestnictwie w plenerze decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełniony i osobiście podpisany
formularz zgłoszenia należy dostarczyć do Fundacji Zofii Kossak:




Elektronicznie (skan) na adres: centrumkossak@gmail.com
Pocztą na adres: Fundacja im. Zofii Kossak, ul. Stary Dwór 4, 43-436 Górki Wielkie
Osobiście pod adresem: Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”, ul. Stary Dwór 4,
43-436 Górki Wielkie

