
REGULAMIN PLENERU FOTOGRAFICZNEGO W  PAROWOZOWNI SKIERNIEWICE  

 

I.Organizator  
1. 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 (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 członków 

i wolontariuszy 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. Informacja o plenerze jest dostępna m.in. na stronie internetowej www.psmk.org.pl oraz jest 

podawana przez osobę reprezentującą Organizatora w trakcie pleneru.  

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 – plac obok portierni. 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 także „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/regulamin-

zwiedzania/ 

6. W czasie pleneru uczestnicy będą mogli fotografować na otwartym terenie samodzielnie, 

a we wnętrzach budynku administracyjno-warsztatowego, hali maszyn i części hali głównej 

oraz na wystawie urządzeń sterowania ruchem kolejowym pod opieką członków 

i wolontariuszy Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei, którzy będą też służyli 

niezbędną pomocą i informacją.  

V. Osoby do kontaktu 

1. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących pleneru udziela: Sławomir Sidor, tel. 694 

421 829, e-mail: slawek@uscomp.com.pl 
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