
                                                   Latarnia kultury marynistycznej                            
 
 
 

Zadanie jest finansowane ze środków Miasta Poznania pozyskanych  
w Konkursie "Centrum Warte Poznania" 

Regulamin pleneru malarskiego 

1. Plener malarski jest zorganizowany w ramach zadania "Latarnia kultury marynistycznej" 

finansowanego ze środków  Miasta Poznania pozyskanych w Konkursie "Centrum Warte Poznania". 

2. Organizatorem pleneru jest Fundacja "APJA" www.fundacja-apja.org.pl 

3. Celem pleneru jest zwrócenie uwagi na piękno natury nadwarciańskiej w Poznaniu. 

4. Termin pleneru 30.06.-02.07.2017 r. 

5. Miejsce pleneru okolice Starego Portu w Poznaniu; zbiórka uczestników nastąpi przy bosmanacie  

w porcie. 

6. Tematem prac będą krajobrazy nadwarciańskie, obiekty położone nad Wartą, port. 

7. Plener poprowadzi artystka Katarzyna Lubelska. 

8. Udział w plenerze jest bezpłatny. 

9. Organizator zapewnia niezbędne materiały (np. podobrazia- 2 szt., farby akrylowe, pędzle, kartony, 

pastele). Uczestnik może zabrać swoje przybory. 

10. Uczestnicy pleneru zobowiązani są do przekazania nieodpłatnie prawa własności jednej pracy 

według wyboru dokonanego przez osobę prowadzącą plener. Uczestnik przekazuje nieodpłatnie  

na rzecz Organizatora majątkowe prawa autorskie dotyczące przekazanych prac powstałych 

podczas pleneru na  następujących polach eksploatacji: 

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, wytwarzanie odpowiednią techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,  zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

-  w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie  

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  

i w czasie przez siebie wybranym. 

W stosunku do pozostałych prac, Organizator nabywa licencję niewyłączną upoważniającą 

Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do takiej pracy  

na następujących polach eksploatacji:  

- wykorzystania na stronie internetowej i funpage'u Organizatora w celu informacyjnym, 

marketingowym, promocyjnym lub sprawozdawczym, 

- wystawienia pracy w ramach wystawy poplenerowej, 

- umieszczenia reprodukcji pracy w katalogu prezentującym prace powstałe podczas pleneru, który 

może być udostępniany przez Organizatora.  

11. Pracę należy podpisać na odwrocie podając: imię i nazwisko 

12. W plenerze mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjów, szkół średnich i osoby dorosłe. 

13. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 28.06.2017 roku poprzez pocztę elektroniczną biuro@fundacja-

apja.org.pl, informacje pod nr tel. 600 477 142. 

14. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do złożenia podpisanej karty zgłoszeniowej;  

w przypadku osoby nieletniej wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna. 

15. Zgłoszenie uczestnika do uczestnictwa w plenerze jest jednoznaczne z zapoznaniem się  

z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.  

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia mienia 
uczestników pleneru.  

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 


