
 

V OGÓLNOPOLSKI PLENER FOTOGRAFICZNY  

DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ PLASTYCZNYCH 

WIŚNICKIE INSPIRACJE NOWY WIŚNICZ 2017 

 

ORGANIZATOR: 

Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu 

Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie 

TERMIN: 

18 – 22 września 2017 r. 

Organizator zapewnia uczestnikom zakwaterowanie i wyżywienie w Internacie Liceum Plastycznego 

im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu (obiekt w obrębie szkolnego kampusu). 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Do udziału w plenerze zapraszamy uczniów klas 2 i 3 liceum plastycznego i klas 4 i 5 OSSP oraz 

nauczycieli Podstaw Fotografii i Filmu i specjalności Fotografia i Film. 

W plenerze może wziąć udział 8 zespołów (2 uczniów i 1 nauczyciel). Zespoły będą kwalifikowane 

wg kolejności zgłoszeń. 

TECHNIKA: 

Przedmiotem Pleneru są warsztaty poświęcone TECHNICE OLEJOWEJ, a efektem będzie 

realizacja cyklu fotograficznego w tej technice, powstałego w trakcie trwania pleneru. 

Działania plenerowe realizowane będą na terenie Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego. 

CEL PLENERU: 

1. Założeniem organizatorów jest stworzenie możliwości spotkania i konfrontacji umiejętności 

fotograficznych uzdolnionych uczniów szkół plastycznych z całego kraju oraz poznanie techniki 

olejowej. 

2. Równocześnie organizatorzy pragną stworzyć warunki nauczycielom do wzbogacenia warsztatu 

i wymiany doświadczeń.   



 

WARUNKI PLENERU: 

Uczniowie i nauczyciele będą pracować na swoim sprzęcie cyfrowym, a następnie metodami 

cyfrowymi zrobią negatyw do techniki olejowej. Po wydrukowaniu negatywu naświetlą papier 

wykonując odbitkę.  

Liceum Plastyczne w Nowym Wiśniczu jako organizator zapewnia materiały: chemikalia, farbę 

graficzną, folię do druku negatywu oraz sprzęt techniczny. 

Każda grupa ma obowiązek przywieść ze sobą: 

aparaty, 

papier akwarelowy – malarski, A3 gramatura 250 – 350, min. 10 szt. na osobę 

pędzle miękkie i twarde o różnej szerokości 

kuwetę 50x60,  

suszarkę do włosów 

(szczegółowe informacje po przyjęciu zgłoszenia) 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w plenerze, a szkoła materiały plenerowe w wersji 

elektronicznej (płyta CD). 

WYSTAWA: 

Wyboru prac na wystawę dokonują uczniowie wraz z nauczycielem prowadzącym. Prace oddane 

powinny być w godzinach popołudniowych czwartego dnia trwania pleneru. 

Wystawa poplenerowa zorganizowana będzie w Galerii Szkolnej. Kolejne wystawy planowane są w 

okresie roku szkolnego 2017/18. 

Prace prezentowane na wystawie na czas roku szkolnego 2017/18 pozostają w dyspozycji 

Organizatora Pleneru z zachowaniem praw autorskich.  

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w celu promocji Pleneru.  

 

KOSZTY PLENERU 

Organizator pokrywa koszty związane z organizacją pleneru i wystawy. Organizator udostępnia 

pracownię fotograficzną i multimedialną oraz ciemnię fotograficzną. 

POBYT 

Nocleg:  uczeń – bezpłatny  nauczyciel – 10 zł   

Wyżywienie:  

śniadanie  - 4,50 zł,   kolacja - 4,50 zł obiad – 6,50  całość dziennie – 15, 50 

Koszty pobytu i przejazdy pokrywa szkoła delegująca. 

 



 

IMIENNE ZGŁOSZENIA UDZIAŁU (formularz w załączniku) 

przyjmowane są do 22 czerwca 2017r. – elektronicznie na adres 

wisnickiplastyk@poczta.fm (temat: Plener Foto Wiśnicz)  

Zgłoszenie udziału w Plenerze jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

Organizator będzie informował na bieżąco o przyjęciu zgłoszenia. 

WPŁATY NALEŻY KIEROWAĆ NA KONTO tytułem:  

„Plener fotograficzny” w terminie do 8 września 2017 r. 

Wyżywienie/zakwaterowanie 

Liceum Plastyczne  

32-720 Nowy Wiśnicz, Bocheńska 6 

NBP O/KRAKÓW 69101012700100381391340000 

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w twórczych działaniach fotograficznych w malowniczym 

Nowym Wiśniczu. 

Dyrektor Elżbieta Kucybała 

Wicedyrektor ds. artystycznych Barbara Szota-Rekieć 

Komisarz Pleneru Michał Nieć 

Dodatkowych informacji dotyczących pleneru udzielają: 

 Barbara Szota-Rekieć 

          (wisnickiplastyk@poczta.fm, 694964885), 

 Michał Nieć(michalniec@wp.pl, 694659321). 

mailto:wisnickiplastyk@poczta.fm

