
VI Międzynarodowy Plener Malarski - Opole 2019 
pod hasłem “Geometria” 

 

 
REGULAMIN  

 
 

1. MIEJSCE I CZAS TRWANIA: Od 18 - 26 lipca 2019 r.  

Restauracja “Ministerstwo Śledzia i Wódki” ul. Rynek 32 Opole 

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników w czwartek 18 lipca. Dojazd do Opola na 
koszt własny. Wszystkich uczestników obowiązuje terminowe przybycie na plener i 

obecność przez cały czas jego trwania. 
 
2. ORGANIZATORZY: Urząd Miasta Opola –  
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej,  
Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski, ul. Krakowska 1,  
www.zpap.opole.pl, e-mail: zpap@e.opole.pl;  tel. +48 77 454 91 56 w godz. 13:30-
16:30. Kurator pleneru:  
artysta plastyk Robert Suchiński, tel. +48 501 257 119. 
 
3. LICZBA UCZESTNIKÓW: 8 osób  w tym kurator. Gwarantujemy noclegi (pokoje 
jednoosobowe z łazienką) i wyżywienie (śniadanie i obiadokolacja) w terminie 18-26 
lipca 2019 r. 
 
4. MATERIAŁY: organizator przekazuje do dyspozycji uczestnika pleneru 
podobrazie malarskie w formacie 50 x 70 cm (płyty, farby, linki, taśmy itp.) 
Uczestnicy zobowiązani są do zabrania na plener reszty materiałów i narzędzi do 
twórczości (farby, pędzle itp.). Koszt oprawy pracy po stronie organizatora.  
 
5. PROGRAM: VI Międzynarodowy Plener Malarski Opole 2019 jest spotkaniem 
polskich i zagranicznych artystów w naszym mieście, służy wymianie doświadczeń i 
osiągnięć twórczych jego uczestników. Hasłem przewodnim pleneru jest 
“Geometria.” Każdy z artystów realizuje własny program twórczy inspirowany 
hasłem oraz pięknem miasta Opola. Uczestnicy pleneru zobowiązują się do 
wykonywania swoich prac w przestrzeni publicznej miasta Opola. Uczestnicy w 
przedostatnim dniu pleneru przekazują na rzecz organizatorów 1 pracę malarską 
w formacie 50 x 70 cm wykonaną na płótnie i oprawioną. Mile widziane przez 
organizatorów są prace pokazujące urodę naszego miasta. Pozostałe prace 
namalowane na plenerze pozostają własnością autorów. Wszystkie prace wykonane 
na VI Międzynarodowym Plenerze Malarskim Opole 2019 zostaną wyeksponowane 
na jego zakończenie w Galerii Pierwsze Piętro w Opolu. Po zamknięciu wystawy, 
prace nie przeznaczone dla sponsorów będą do odbioru w siedzibie ZPAP Okręg 
Opolski. Dokumentacja fotograficzna powstałych prac. zostanie zamieszczona w 
katalogu oraz na stronie internetowej www.zpap.opole.pl W przypadku nie 
wywiązania się z podjętych zobowiązań wynikających z podpisanego regulaminu 
uczestnictwa, należy liczyć się ze zwrotem kosztów poniesionych przez organizatora. 
 
6. ZGŁOSZENIA: podpisany regulamin, notę biograficzną oraz 3-5 zdjęć prac 
prezentujących twórczość należy dostarczyć do Biura Okręgu ZPAP w Opolu. 
Termin składania zgłoszeń: 24 czerwca 2019 r. Złożenie zgłoszenia jest 
równoznaczne ze zobowiązaniem się do udziału w plenerze. 
 
 
 



7. PREZENTACJE TWÓRCZOŚCI: Możliwość zaprezentowania swojego dorobku 
twórczego dla chętnych.  
 
 
8. DANE KONTAKTOWE dla uczestników zagranicznych: 
 
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Opola 
 
 

● język angielski i czeski  tel. +48 77 451 19 92 

● język angielski   tel. +48 77 541 13 70 

● język niemiecki   tel. +48 77 451 19 07 

● język rosyjski i ukraiński  tel. +48 77 451 19 49 

● e-mail     international@um.opole.pl 
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