REGULAMIN
OTWARTEGO
PLENERU
FOTOGRAFICZNEGO
W PAROWOZOWNI SKIERNIEWICE w dn. 9 maja 2015 r.

I.Organizator
1. Foto Art Galeria EKSPOZYCJA 34, mieszczącej się w bramie przy ulicy Zduńskiej 34
w Łowiczu oraz
Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa – Organizacja
Pożytku Publicznego

II. Miejsce
1. Zabytkowa Parowozownia Skierniewice, ul. Łowicka 1 (dojście do bramy głównej
i portierni ulicami Łowicką lub Bielańską; z dworca kolejowego w Skierniewicach 10 min.,
przejście wiaduktem do ulicy Bielańskiej). Obowiązuje zakaz chodzenia „na skróty” po
torach”.
Bezpieczną
trasę
dojścia
prezentuje
mapa
sytuacyjna
http://www.psmk.org.pl/jak-do-nas-trafic/

III. Cel imprezy
1. Celem Otwartego pleneru fotograficznego w Parowozowni Skierniewice w dn. 9 maja 2015
r. (zwanego dalej plenerem) jest zaktywizowanie osób zainteresowanych zabytkami techniki
oraz sztuką fotograficzną (również początkujących), pobudzenie ich wyobraźni artystycznej
poprzez zaoferowanie nietypowych przedmiotów i wnętrz do fotografowania, na co dzień
trudno dostępnych ze względu na obowiązujące przepisy porządkowe na terenach
kolejowych.
2. Uczestnicy pleneru wykonując zdjęcia będą mieli możliwość pod opieką członka Polskiego
Stowarzyszenia Miłośników Kolei poznać tajniki Parowozowni Skierniewice oraz jej
historię. Liczymy na to, że uczestnictwo w plenerze pobudzi zainteresowanie dawną
techniką i pozwoli docenić jej swoiste piękno oraz kulturowe znaczenie, a w dalszej
perspektywie zachęci do aktywnego uczestnictwa w innych imprezach kulturalnych
i artystycznych organizowanych w Parowozowni i na terenie województwa łódzkiego.

IV. Terminy i organizacja
1. Plener odbędzie się 9 maja 2015 r. w godz. 11.00-13.00.
2. Plener jest dostępny dla wszystkich fotografujących niezależnie od wieku (osoby
niepełnoletnie powinny posiadać zgodę swych opiekunów prawnych).
3. Organizator nie zapewnia sprzętu fotograficznego (w tym statywów) i oświetleniowego.
4. Zbiórka uczestników na placu przy portierni o godz. 11.00. Przy wejściu należy
zarejestrować się na liście uczestników oraz przekazać organizatorom podpisany
„Regulamin
pleneru”,
potwierdzając
akceptację
regulaminu
zwiedzania
obowiązującego na terenie Parowozowni Skierniewice.
5. Przebywanie na terenie Parowozowni Skierniewice odbywa się na własną
odpowiedzialność uczestnika pleneru, jednak Organizator dołoży wszelkich starań w celu
zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu specyfiki obiektu
przemysłowego, jakim jest Parowozownia Skierniewice. Na terenie Parowozowni

Skierniewice w trakcie pleneru obowiązuje „Regulamin zwiedzania parowozowni w
czasie trwania Dni Otwartych” za wyjątkiem pkt 3 dot. liczebności grup. Regulamin
jest dostępny na terenie Parowozowni Skierniewice oraz http://www.psmk.org.pl/regulaminzwiedzania/
6. Wstępnej rejestracji można też dokonać drogą elektroniczną, przesyłając na adres
ev34@wp.pl swoje imię, nazwisko i numer telefonu do dnia 8 maja 2015 r.
7. W czasie pleneru uczestnicy będą mogli fotografować na otwartym terenie samodzielnie,
a we wnętrzach budynków pod opieką członka Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Miłośników Kolei.

V. Warunki techniczne i prawne
1. Po zakończeniu pleneru (również bezpośrednio w dniu pleneru) uczestnicy będą mogli
dostarczyć swoje wybrane prace w formie elektronicznej na adres: ev34@wp.pl (wielkość
pliku do 10 MB) do dnia 29 maja 2015 r. włącznie. Decyduje data i czas dostarczenia na
adres e-maila do Organizatora.
2. Przesłane i wybrane przez Organizatora prace zostaną zaprezentowane podczas
poplenerowej wystawy w Foto Art Galeria EKSPOZYCJA 34. Otwarcie wystawy
przewidziane jest na początek czerwca 2015. Uczestnicy pleneru zostaną mailowo o
terminie otwarcia wystawy poinformowani.
3. Przysłane prace przechodzą na własność Organizatora przy zachowaniu autorskich
praw osobistych ich twórców.
4. Wysyłając zdjęcia, które pozostają własnością uczestnika pleneru, zgadza się on na
prezentację zdjęć na wystawie poplenerowej oraz na wykorzystane ich do celów
promocyjnych Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei, pod warunkiem umieszczenia
w materiale promocyjnym czytelnego podpisu z imienia i nazwiska autora zdjęcia.
Uczestnik nie będzie w takim przypadku rościł sobie praw majątkowych wobec Foto Art
Galeria EKSPOZYCJA 34 ani Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei i Mediów
Regionalnych Sp. z o.o.
5. Dostarczenie zdjęć do Organizatora jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków
wykorzystania prac.

VI. Osoby do kontaktu
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących pleneru i wystawy udzielają: Sylwester Cichal,
mail: sylwer@wp.pl (tel. 513 282 681) oraz Jacek Rybus , mail: jacekrybus77@gmail.com (tel.
693 036 111).

