
Wójt Gminy Krynice
Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej – Stowarzyszenie Twórców

w Warszawie
Stowarzyszenie Kultura dla Zamościa

zapraszają do udziału w
II Ogólnopolskim Plenerze Fotograficznym

„ROZTOCZE 2022”
Partnerami pleneru są:

Zamojska Grupa Fotograficzna GT
Gminny Ośrodek Kultury w  Krynicach

Zamojski Dom Kultury w Zamościu
Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie

Regulamin
Termin: 6 - 10 lipca 2022 r.
Miejsce: Krynice, pow. Tomaszów Lubelski 
               Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Cel: 
- stworzenie cyklu fotografii przedstawiających Roztocze i jego parki krajobrazowe
- ukazanie piękna roztoczańskich krajobrazów, lasów, flory i fauny, architektury,

pokazanie wartości kulturowych, historycznych i krajobrazu fotografowanego 
terenu oraz obiektów. Wykonanie zdjęć obrazujących  budowle zabytkowe, typy 
ludowe, sceny rodzajowe charakterystyczne dla społeczności polskich miast i wsi.

- wymiana doświadczeń twórczych, poznawczych i warsztatowych,
- integracja środowiska artystycznego
Założenia organizacyjne:
- organizatorzy zapewniają atrakcyjny program pleneru dobre warunki pobytu,
- uczestnicy zobowiązani są do przekazania nieodpłatnie na rzecz organizatorów   

5 plików jpg ze zdjęciami z gminy Krynice i 10 plików jpg z Roztocza 
przystosowanych do wydruku zdjęć 30 x 45 cm  do dnia 15 sierpnia 2022 r.        
na   e-maila: mchfoto@wp.pl  Prace będą eksponowane w GOK w Krynicach, 
ZDK w Zamościu i innych miejscach wybranych przez organizatorów oraz 
nieodpłatnie publikowane w wydawnictwach dotyczących pleneru i promocji 
gminy Krynice i Roztocza.

Uczestnicy pleneru:
 -   członkowie nadzwyczajni i artyści Fotoklubu RP (40 osób)

Kartę zgłoszenia  należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2022 
na adres:

Stowarzyszenie Kultura dla Zamościa
ul. Partyzantów 13

22-400 Zamość
lub na e-maila: mchfoto@wp.pl

Po zakwalifikowaniu się na plener należy dokonać opłatę z tytułu uczestnictwa w 
plenerze w wys. 350 zł do dnia  31.05.2022 r. na konto:
                                  Stowarzyszenia Kultura dla Zamościa
 Konto Bankowe: PKO BP SA Oddział Zamość 05 1020 5356 0000 1102 0163 4211.
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Na dowodzie wpłaty proszę podać nazwę pleneru. Skan dowodu wpłaty należy 
przesłać mailem do 31.05.2022 r.

Niedotrzymanie ww. terminów oznacza rezygnację z uczestnictwa w plenerze.
Uczestników pleneru oczekujemy w dniu 6 lipca 2022 r. od godz. 1000 w Krynicach. 
Plener kończy się śniadaniem 10 lipca 2022 r.
Uwaga:

Dojazd na plener własnym transportem.                                                                    
Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą na plener prezentacji swojej 
twórczości w wersji elektronicznej którą przedstawią na wieczornych 
warsztatach.

Plan pleneru:

6 lipca 2022 (środa):

godz. 15.00 – 16.30  – obiadokolacja                                                                             
godz. 17.00 – spotkanie organizacyjne z organizatorami pleneru, zapoznanie z 
programem pobytu i prezentacja regionu.

7 lipca 2022 (czwartek):

godz.  7.00 – śniadanie (jest możliwość pobrania suchego prowiantu po zgłoszeniu 
dzień wcześniej jeżeli ktoś planuje wcześniejszy wyjazd na zdjęcia)                     
godz. 18.00 – obiadokolacja                                                                                           
godz. 19.00 – warsztaty, prezentacja prac i twórczości uczestników i zaproszonych 
gości, dyskusja

8 lipca 2022 (piątek):

godz.  7.00 – śniadanie (jest możliwość pobrania suchego prowiantu po zgłoszeniu 
dzień wcześniej jeżeli ktoś planuje wcześniejszy wyjazd na zdjęcia)                     
godz. 18.00 – obiadokolacja                                                                                           
godz. 19.00 – warsztaty, prezentacja prac i twórczości uczestników i zaproszonych 
gości, dyskusja                                                                                                              

9 lipca 2022 (sobota):

godz.  7.00 – śniadanie (jest możliwość pobrania suchego prowiantu po zgłoszeniu 
dzień wcześniej jeżeli ktoś planuje wcześniejszy wyjazd na zdjęcia)                     
godz. 19.00 – obiadokolacja                                                                                           
godz. 20.00 – ognisko

10 lipca 2022 (niedziela):

godz.  8.00 – śniadanie (jest możliwość pobrania suchego prowiantu po zgłoszeniu 
dzień wcześniej jeżeli ktoś planuje wcześniejszy wyjazd na zdjęcia)

zakwaterowanie: Szkolne Schronisko Młodzieżowe  w Krynicach:  Szkoła 
Podstawowa w Krynicach, Krynice 9, 22-610 Krynice, tel. 84 663 02 15



                                  

 

Informacje: komisarz pleneru - Mirosław Chmiel, tel. 504 995 006,   e-mail: 
mchfoto@wp.pl
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