Regulamin XI Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarzy Co w parku piszczy?
Górki Wielkie 2018
1. XI Plener rzeźbiarski organizowany jest w dniach 06-10.08.2018 r. przez Fundację im. Zofii
Kossak (zwaną dalej Organizatorem) wraz z Nadleśnictwem Ustroń, które sponsoruje drewno
na plener. Tematem przewodnim pleneru będą mieszkańcy Parku Kossaków – zwierzęta lub
rośliny (lista gatunków w załączniku do regulaminu).
2. Początek pleneru przypada na: 6 sierpnia 2018 roku (poniedziałek). Ten dzień 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 piątek 10 sierpnia
2018 roku o godz. 9:00. Plener odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.
3. Rzeźby zostaną wykonane z kloców z drewna liściastego. Każdy artysta powinien wykonać
min. 1 rzeźbę użytkową (ławkę, siedzisko itp.) z motywem zwierzęcym lub roślinnym. Każdy
rzeźbiarz otrzyma do swojej dyspozycji wyposażenie podstawowe (prąd i paliwo),
zapewnione przez organizatora pleneru. Rzeźbiarze będą pracowali własnymi narzędziami
rzeźbiarskimi.
4. Każda praca/rzeźba powinna charakteryzować się oryginalnością, cechami autorskiej
koncepcji artystycznej, przy zachowaniu możliwie największej staranności. Nie mogą to być
koncepty czy projekty innych prac lub szkice.
5. Każdemu z rzeźbiarzy przyznana zostanie nagroda równorzędna (400 zł), pod warunkiem,
że rzeźba będzie całkowicie ukończona. Ponadto, artysta najbardziej zaangażowany w
pracę rzeźbiarską otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną. Zostanie on wybrany przez innych
rzeźbiarzy poprzez głosowanie z zastrzeżeniem, że artyści nie będą mogli oddać głosu na
samych siebie.
6. Wszystkie wykonane podczas pleneru rzeźby staną się własnością Organizatora, który
zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania zgodnie ze swoją wolą.
7. Organizator zapewnia i pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia rzeźbiarzy
uczestniczących w plenerze od 6 do 10 sierpnia 2018 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.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody spowodowane przez uczestników
pleneru wobec osób trzecich.
9. Każdy uczestnik pleneru musi posiadać aktualne indywidualne ubezpieczenie zdrowotne.
10. O uczestnictwie w plenerze decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełniony i osobiście podpisany
formularz zgłoszenia należy dostarczyć do Fundacji Zofii Kossak najpóźniej do dnia 10 lipca
2018 roku:
 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
11. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest lista gatunków zwierząt występujących na
terenie parku.

Ptaki
Puszczyk zwyczajny Strix aluco
Czapla siwa* Ardea cinerea
Krzyżówka* Anas platyrhynochos
Myszołów zwyczajny* Buteo buteo
Kobuz* Falco subbuteo
Grzywacz* Columba palumbus
Sierpówka* Streptopelia decaocto
Kukułka* Cuculus canorus
Jerzyk* Apus apus
Dzięcioł zielonosiwy* Picus canus
Dzięcioł zielony* Picus viridis
Dzięcioł duży* Dendrocopos major
Pliszka siwa* Motacilla alba
Wilga* Oriolus oriolus
Szpak* Sturnus vulgaris
Sójka* Garrulus glandarius
Wrona siwa* Corvus cornix
Kapturka* Sylvia atricapilla
Pierwiosnek* Phylloscopus collybita
Zaganiacz* Hippolais icterina
Muchołówka szara* Muscicapa striata
Kopciuszek* Phoenicurus ochruros
Kos* Turdus merula
Śpiewak* Turdus philomelos
Modraszka* Cyanistes caeruleus
Bogatka* Parus major
Kowalik* Sitta europaea
Pełzacz leśny* Certhia familiaris
Wróbel* Passer domesticus
Zięba* Fringilla coelebs
Kulczyk* Serinus serinus
Dzwoniec* Carduelis chloris
Szczygieł* Carduelis carduelis
Grubodziób* Coccothraustes coccothraustes
Ssaki
Borowiaczek* Nyctalus leisleri
Gacek brunatny* Plecotus auritus
Jeż wschodni* Erinaceus roumanicus
Karlik drobny* Pipistrellus pygmaeus
Karlik większy* Pipistrellus nathusii
Kret* Talpa europea
Kuna domowa Martes foina
Lis Vulpes vulpes
Łasica łaska* Mustela nivalis
Mroczek późny* Eptesicus serotinus
Mysz leśna Apodemus flavicollis
Mysz domowa Mus musculus
Podkowiec mały* Rhinolophus hipposideros
Sarna Capreolus capreolus
Szczur wędrowny Rattus norvegicus
Tchórz zwyczajny Mustela putorius
Wiewiórka pospolita* Sciurus vulgaris
Zając szarak Lepus europaeus

* gatunki objęte ochroną

