
REGULAMIN PLENERU FOTOGRAFICZNEGO „Kielce – Włoszczowa 2020”

1. ORGANIZATOR
Fundacja im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce.

               Współorganizatorzy:
               Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce.
               Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski, ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce.

2. MIEJSCE PLENERU
Trasa drogowa Kielce Włoszczowa wg mapki sporządzonej przez Pawła Pierścińskiego (załącznik 2)
Początek trasy – Zalesie. Koniec trasy: Włoszczowa
Przebieg trasy: odcinek Zalesie Piekoszów – droga wojewódzka nr 761
                           odcinek Piekoszów - Włoszczowa droga wojewódzka nr 786

3. CEL PLENERU
W roku 1981, Paweł Pierściński wykonał dokumentację fotograficzną drogi Kielce Włoszczowa.
Trasa należy do typowych dróg komunikacyjnych, jakich wiele w naszym kraju. W swoim  projekcie 
fotograficznym przedstawił bez komentarza i oceny prawdziwy stan polskiego krajobrazu, 
widzianego z perspektywy podróżnika. Projekt został zrealizowany na 25 planszach na których 
zgrupował tematy fotograficzne:
- Droga (dwie plansze - tab. 1 i tab. 1a )
- Znaki drogowe (dwie plansze - tab. 2a i tab. 2b )
- Słupki kilometrowe (jedna plansza - tab. 3 )
- Nazwy miejscowości (jedna plansza - tab. 4 )

               - Przystanki PKS (jedna plansza - tab. 5 )
- Drogi boczne ( jedna plansza - tab. 6 )
- Krajobrazy ( jedna plansza - tab. 7 )
- Rzeki (jedna plansza - tab. 8 )
- Drzewa (jedna plansza - tab. 9 )
- Kapliczki (trzy plansze - tab. 10a, tab. 10b i tab. 10c )
- Hasła i reklamy (dwie plansze - tab. 11a i  tab. 11b )
- Tablice ogłoszeniowe (jedna plansza - tab. 12 )
- Ogrodzenia ( dwie plansze - tab. 13a i tab. 13b )
- Bramy ( dwie plansze - tab. 14a i tab. 14b )
- Domy (dwie plansze - tab. 15a i tab. 15b )
- Szczyty domów ( jedna plansza - tab. 16 )
- Zabudowania gospodarcze ( jedna plansza - tab. 17 ) 
Naszym celem jest powtórzenie po 40 latach tego projektu i zaprezentowanie na wystawie 
poplenerowej aktualnego stanu polskiego krajobrazu z perspektywy podróżnika w kontekście 
dokonanych przeobrażeń.

4. WYSTAWA
Wernisaż wystawy poplenerowej odbędzie się w listopadzie 2020 r. w Galerii Dolnej Biura Wystaw 
Artystycznych w Kielcach. Wystawa będzie składać się z 25 plansz wykonanych przez Pawła 
Pierścińskiego (przykładowa plansza poniżej) i 25 analogicznych plansz wykonanych przez 
uczestników pleneru. Prace Pawła Pierścińskiego wykonane były w technice monochromatycznej.  
Prace uczestników pleneru będą wykonane w technice wielobarwnej z zachowaniem proporcji 
boków kadru – kwadrat.
Wystawie towarzyszyć będzie katalog wystawy z pracami uczestników pleneru. 
Każdy z uczestników wystawy poplenerowej „Kielce Włoszczowa 2020” otrzyma bezpłatnie katalog 
wystawy i  ekskluzywny album „PAWEŁ PIERŚCIŃSKI. FOTOGRAFIA.”

5. ORGANIZACJA
Organizator otwiera Listę Zgłoszeń do Pleneru „Kielce Włoszczowa 2020”.
Chęć uczestnictwa w plenerze można zgłaszać drogą mejlową na adresy organizatorów lub 
telefonicznie.  Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres mejlowy i tel. kontaktowy, 
oświadczenie akceptujące regulamin Pleneru wg wzoru w załączniku nr 1.  



Spośród kandydatów Organizator wyłoni grupę plenerową i zaprosi do uczestnictwa w/w projekcie 
fotograficznym. Maksymalna ilość uczestników wynosi 17 osób.  
Po zamknięciu listy zgłoszeń zostaną rozlosowane zadania plenerowe (tematy / tablice).
Każdy z uczestników pleneru otrzyma mapkę trasy Kielce Włoszczowa (załącznik nr 2) oraz kopię 
tablicy zadaniowej. Na tablicę składać się będzie 9 fotografii. Uczestnik będzie miał za zadanie 
wykonać zdjęcia obiektów,  miejsc, widoków itd. w nawiązaniu do fotografii wykonanych przez 
Pawła Pierścińskiego.  Na otrzymanej od organizatora kopii tablicy umieszczona będzie informacja w
którym miejscu wykonana została fotografia przez Pawła Pierścińskiego (kilometr trasy). Po 
wykonaniu zadania plenerowego, uczestnik dostarczy Organizatorowi pliki cyfrowe wykonanych 
zdjęć wg następujących wytycznych:
Ilość zdjęć – 9 szt / na jedną tablicę zadaniową.
Wymiary zdjęć – 3000 na 3000 pikseli
Rozdzielczość – nie mniejsza niż 300 dpi     
Przestrzeń kolorów sRGB
Głębia w bitach -24
Typ pliku - jpeg (jpg)
Pliki zdjęć należy przesłać przez WeTransfer na adres kskfundacja@gmail.com lub dostarczyć 
Organizatorowi inną drogą na nośniku cyfrowym (płyta CD, DVD, pendrive). 
Koszty związane z wydrukiem fotografii, przygotowaniem tablic, organizacją wystawy i drukiem 
katalogu ponosi Organizator Pleneru.
Koszty związane z dotarciem na plener i wykonaniem zadań plenerowych ponoszą uczestnicy 
pleneru.
Do dyspozycji uczestników Pleneru spoza Kielc jest pokój gościnny (3-osobowy) w Biurze Wystaw 
Artystycznych w Kielcach.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju zadania plenerowe wykonywane będą przez 
uczestników w dowolnych terminach roku 2020 z zachowaniem  daty końcowej wyznaczonej przez 
Organizatora.

6. TERMINY
6 czerwiec 2020 roku – otwarcie Listy Zgłoszeń.
20 czerwiec 2020 roku – zamknięcie Listy Zgłoszeń i ogłoszenie listy uczestników.
22 czerwiec 2020 roku – losowanie zadań plenerowych, ogłoszenie wyników i rozpoczęcie Pleneru.
30 wrzesień 2020 roku – zamknięcie Pleneru.
6 październik 2020 roku – dostarczenie plików cyfrowych zgodnych z wytycznymi (pkt 5).
6 listopad 2020 roku – wernisaż wystawy „Kielce Włoszczowa 2020”.

7. WARUNKI UCZESTNICTWA
Każdy Uczestnik Pleneru fotograficznego fakultatywnie i nieodpłatnie udostępnia Organizatorowi 
fotografie (pliki cyfrowe) wykonane przez siebie w trakcie Pleneru. 
Otrzymane fotografie (pliki cyfrowe) zostaną wykorzystane do przygotowania wystawy i albumu 
oraz do działań promocyjnych realizowanych przez Organizatora. 
Przekazując fotografie (pliki cyfrowe) Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację (w tym 
strony internetowe) przez Organizatora fotografii wykonanych w trakcie Pleneru wraz z 
umieszczeniem przy nich imienia i nazwiska autora. 
Zgoda jest równoznaczna z poszanowaniem praw autorskich osobistych. 
Uczestnik udostępniając Organizatorowi fotografie (pliki cyfrowe) oświadcza, że wszystkie 
przekazane fotografie (pliki cyfrowe) są jego własnością i nie naruszają praw osób trzecich, ani nie są
obciążone żadnymi roszczeniami. 

8. OSOBY DO KONTAKTU
Fundacja im. KSK - Krzysztof Zając /kurator pleneru/, tel: 889 498 236, 
                                                                    e-mail: kskfundacja@gmail.com 
BWA w Kielcach - Stanisława Zacharko-Łagowska, tel: 690 996 296, 
                                                                    e-mail: dyrektor@bwakielce.art.pl  
ZPAF OŚ - Artur Dziwirek,  tel: 881 684 921, e-mail: os@zpaf-kielce.pl 

9. STRONA INTERNETOWA 
Fundacja im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu – www.fundacjaimksk.pl  (zakładka AKTUALNOŚCI )              
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Załącznik nr 1

PLENER FOTOGRAFICZNY „Kielce – Włoszczowa 2020”
(zgłoszenie)

Imię i nazwisko …......................................................................................................................

e-mail .......................................................................................................................................

telefon …...................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany akceptuję warunki uczestnictwa w Plenerze fotograficznym „Kielce – 
Włoszczowa 2020”. 

                                           …....................................................................
                                                                  (czytelny podpis)



Załącznik nr 2



Przykładowa tablica


