
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Zgłaszam chęć uczestnictwa w plenerze fotograficznym w ramach 

„Folkowe krajobrazy pogranicza - na scenie i w obiektywie” 

współfinansowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad 

z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 
 

 DANE UCZESTNIKA PROJEKTU 

Imię 
 
 

Nazwisko 
 
 

Województwo 
 
 

Powiat  

Gmina 
 
 

Miejscowość  

Ulica  
Nr 
domu/lokalu 

 
Kod 
pocztowy 

 

Telefon 
 
 

e-mail  

Chcę skorzystać z noclegów podczas pleneru  (25-31.07.2021)*: TAK  NIE  

Jestem osobą niepełnosprawną*: TAK  NIE  

Mam inne 
preferencje/nietoleranc
je/alergie żywieniowe 
(jakie?):  
 

 
 

Proszę o posiłki wegetariańskie * TAK  NIE  

Posiadam własny dojazd na zajęcia fotograficzne w terenie * TAK  NIE  

 
Będę korzystał z wyżywienia w następujących dniach: 
 

Dni pleneru Obiad Kolacja 

Niedziela – 25 lipca 2021   

Poniedziałek – 26 lipca 2021   

Wtorek– 27 lipca 2021   

Środa – 28 lipca 2021   

Czwartek – 29 lipca 2021   

Piątek – 30 lipca 2021   

Sobota – 31 lipca 2021   

 
 
 
 



 
Krótki opis dlaczego chcę wziąć udział w plenerze fotograficznym: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Niniejszym oświadczam, że: 
 
1) jestem osobą, która ukończyła 18. rok życia; 

2) akceptuję niniejszym regulamin pleneru i zobowiązuję się do jego przestrzegania;  

3) uczestnicząc w plenerze wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie mojego 

wizerunku do celów sprawozdawczych z realizacji projektu i promocji jego realizacji; 

4) wyrażam zgodę na nieodpłatne bezterminowe przekazanie praw autorskich i praw 

pokrewnych do maksymalnie 8 wybranych przez organizatora pleneru prac 

fotograficznych mojego autorstwa, które będą mogły być wykorzystane: 

a) w folderze poplenerowym, 

b)  w wystawie poplenerowej,  

c)  w innych drukowanych materiałach promocyjnych Gminy Reńska Wieś, 

d) na stronie www.renskawies.pl i profilu Facebook Gminy; 

5) jestem świadomy/a, że zgłoszenie uczestnictwa nie jest równoznaczne  

z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych zawartych  

w niniejszym formularzu do celów związanych z rekrutacją i realizacją projektu (zgodnie  

z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz.U. 2018 poz. 1000). 

 
 
 
 
………………………………     ………………………………………………………… 
  (Miejscowość, data)             (Czytelny podpis) 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.renskawies.pl/


 

Regulamin Pleneru Fotograficznego 

 

Cel pleneru 

Celem pleneru fotograficznego jest: 

1)  zacieśnienie współpracy między społeczeństwem Polski i Republiki Czeskiej;  

2) promocja walorów krajobrazowych, architektonicznych i przyrodniczych gmin partnerskich: 

Reńska Wieś i Andelska Hora. 

 

Termin, miejsce pleneru 

Plener realizowany będzie w dniach 25-31.07.2021 r. na terenie gminy Reńska Wieś i gminy Andelska 

Hora (CZ) 

 

Organizator pleneru 

1. Organizatorem pleneru jest Gmina Reńska Wieś, którą reprezentuje koordynator projektu: Anna 

Ludwig.  

2. Koordynator projektu dba o wszelkie kwestie organizacyjne związane z realizacją projektu.  

3. Koordynator projektu ma ostateczny głos w kwestiach związanych z realizacją i przebiegiem 

pleneru, w uzgodnieniu z Liderem pleneru.  

 

Uczestnicy pleneru 

1. Uczestnikami pleneru mogą być obywatele Polski i Republiki Czeskiej, którzy ukończyli 18. rok 

życia.  

2. W plenerze może uczestniczyć 12 osób, w tym 2 miejsca zarezerwowane są dla przedstawicieli 

Republiki Czeskiej.  

3. Chętni do uczestnictwa w plenerze powinni złożyć do dnia 09.07.2021 na ręce Organizatora:  

1) formularz zgłoszeniowy (drogą pocztową na adres: Gmina Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1, 

47-208 Reńska Wieś, lub drogą e-mailową na adres rada@renskawies.pl) liczy się data 

wpływu; 

2) podpisany regulamin pleneru fotograficznego; 

3) trzy fotografie własnego autorstwa prezentującymi dowolny krajobraz lub obiekt 

architektoniczny (w przypadku fotografii załączonych do papierowego zgłoszenia 

powinny one mieć format min. A5).  

 

Warunki uczestnictwa w plenerze 

1. Warunkiem uczestnictwa w plenerze jest potwierdzenie zakwalifikowania się otrzymane drogą 

mailową od Lidera pleneru do dnia 14.07.2021. 

2. W przypadku większej ilości chętnych niż liczba dostępnych miejsc, o wyborze uczestników 

pleneru decyduje Lider pleneru. 

3. O swoim wyborze Lider pleneru informuje uczestników, ale także osoby niezakwalifikowane do 

uczestnictwa, najpóźniej do 14.07.2021 r.  

4. Decyzja Lidera pleneru jest ostateczna.  

5. Uczestnicy pleneru zobowiązują się do nieodpłatnego bezterminowego przekazania praw 

autorskich i praw pokrewnych do maksymalnie 8 wybranych przez organizatora pleneru prac 

fotograficznych mojego autorstwa, które będą mogły być wykorzystane: 

1) w folderze poplenerowym, 

2) w wystawie poplenerowej,  

3) w innych drukowanych materiałach promocyjnych Gminy Reńska Wieś, 

4) na stronie www.renskawies.pl i profilu Facebook Gminy; 

mailto:rada@renskawies.pl


6. Uczestnik pleneru ma zagwarantowane nieodpłatne wyżywienie (śniadanie dla nocujących, obiad 

i kolację) i nocleg (pokoje dwu- trzy-osobowe z łazienką) w trakcie pleneru, zgodnie z wypełnioną 

informacją na Formularzu Zgłoszeniowym.  

7. W związku z realizacją zajęć terenowych na terenie Gminy Reńska Wieś może istnieć konieczność 

samodzielnego przemieszczenia się pomiędzy miejscem noclegu a poszczególnymi miejscami 

realizacji pleneru w obrębie Gminy Reńska Wieś. Osobom nieposiadającym samochodu w trakcie 

pleneru zostanie udzielona pomoc w tym zakresie.  

8. Uczestnik pleneru uczestniczy w plenerze z własnym sprzętem fotograficznym, w szczególności: 

a) fotograficznym o matrycy min. 12 MPix, o obiektywach stałych lub zmiennoogniskowych  

w przedziale od 24 mm wzwyż, 

b) bateriami, ładowarkami, kartami pamięci i innym osprzętem, w tym ewentualnie 

(niekoniecznie) statywem. 

9.  Uczestnicy pleneru zobowiązują się do właściwego, nie uciążliwego dla innych gości obiektu 

noclegowego zachowania się w trakcie pleneru, szczególnie do nie nadużywania alkoholu 

mogącego zakłócić właściwy przebieg pleneru. 

10. Uczestnik łamiący zasady niniejszego Regulaminu może zostać poproszony o opuszczenie pleneru 

decyzją Koordynatora Projektu na wniosek Lidera pleneru.  

 

Lider pleneru 

Liderem pleneru jest pan Jarosław Kozłowski, który: 

1) dba o właściwy przebieg i poziom merytoryczny pleneru, 

2) prowadzi zajęcia teoretyczne i terenowe w trakcie pleneru, 

3) służy radą i wsparciem na każdym etapie realizacji pleneru, 

4) kwalifikuje uczestników do pleneru, 

5) kwalifikuje prace mające być wykorzystane przez Organizatora do m.in. folderu i wystawy 

poplenerowej.   

 

Rezultaty pleneru 

1.  Rezultatem pleneru jest: 

1) wydanie folderu poplenerowego zwierającego wybrane fotografie autorstwa uczestników 

pleneru, 

2)  wystawa poplenerowa, która odbędzie się w pierwszy weekend września 2021.  

3) Prace wykorzystane w folderze, wystawie, ale także w innych publikacjach realizowanych 

przez Gminę Reńska Wieś będą podpisane. 

3. Uczestnicy pleneru zostaną zaproszeni na wystawę, a także otrzymają egzemplarze folderu 

poplenerowego.  

 

 

                                        

………………………………     ………………………………………………………… 
  (Miejscowość, data)             (Czytelny podpis) 
 

                                                                                                                                                                                                                          


