
1. Celem konkursu jest wybór i prezentacja 
najlepszych dzieł profesjonalnych 
artystów plastyków zamieszkałych na terenie 
województwa podkarpackiego.

2. Przedmiotem konkursu są prace powstałe 
w roku 2012. Organizatorzy nie ograniczają 
zakresu tematycznego, zastrzegając 
sobie prawo do niedopuszczenia prac 
obrażających moralność, uczucia religijne 
i patriotyczne.

3. Organizator może zaprosić do udziału 
w konkursie artystów, których prace wezmą 
udział w wystawie bez wstępnej weryfikacji. 

4. Jury powołane przez organizatora działając 
w oparciu o Regulamin Obrad Jury i Regulamin 
Konkursu dokona wyboru prac do wystawy 
i przyzna nagrody. 
Autonomiczne decyzje Jury są ostateczne 
i nieodwołalne. Organizator nie będzie udzielał 
żadnych informacji o przebiegu obrad jury, 
jedynie o ich wynikach.

 

5. W konkursie mogą wziąć udział absolwenci 
polskich i zagranicznych wyższych uczelni 
plastycznych, Akademii Sztuk Pięknych,
wydziałów sztuk pięknych innych wyższych 
uczelni oraz członkowie profesjonalnych 
związków twórczych zamieszkali na terenie 
województwa podkarpackiego.

6. Do konkursu mogą być zgłaszane prace,
dotychczas nie eksponowane w Rzeszowie, 
nie nagradzane na innych konkursach 
oraz nie będące pracami dyplomowymi. 

7. Prace mogą być sygnowane, jednak 
na czas obrad Jury sygnatury winne być 
zasłonięte. Na odwrocie każdej pracy należy 
zamieścić hasło literowe lub cyfrowe zwane 
dalej „Godłem” - oddzielne dla każdej z prac 
oraz kopertę opatrzoną tym samym godłem. 
W kopercie powinien znaleźć się dokładny
opis danej pracy: godło, imię i nazwisko autora, 

JURY

WARUNKI UCZESTNICTWA

OBRAZ, GRAFIKA, RYSUNEK, RZEŹBA ROKU 2012

 

tytuł pracy, technikę, cena autorska. 
Zestawy prac powinny być opisane jednym 
godłem, ponumerowane i zawierać opis 
sposobu ekspozycji. 

. Malarstwo w formacie nie większym 
niż 150 x 150 cm. Prace na papierze 
przekraczające format 100 x 70 cm muszą 
być oprawione autorsko i nie większe niż 
150 x 150 cm, a oprawa winna umożliwiać 
ich bezpieczną ekspozycję. Do prac pod 
szkłem należy dołączyć reprodukcję 
fotograficzną lub jej zapis na nośniku 
elektronicznym (JPEG, TIF). 
Rzeźba - wysokość  nie może przekroczyć 
200 cm dająca się wyeksponować 

2na powierzchni nie większej niż 2 m , waga 
elementów rzeźby nie może przekraczać 50 kg.
W przypadku rzeźby składającej się z wielu 
elementów każdy z  nich będzie traktowany jako 
oddzielna praca.  

Prace wieloelementowe, opatrzone jednym tytułem,
trwale połączone, nie przekraczające formatu
regulaminowego 150 x 150 cm, będą traktowane
jako jedna praca.

10 Każdy autor może przedstawić prace w cyklach. 
Każdy element cyklu będzie traktowany jako 
oddzielna regulaminowa praca. Cykl nie może 
przekraczać 3 prac w regulaminowych wymiarach. 
Cykl winien być wyraźnie opisany.  

 

11. Prace należy składać w Dziale Technicznym 
BWA w Rzeszowie do dnia 19.10.2012 r. 
do godziny 15.00. Termin nieprzekraczalny ! 

12. Wraz z pracami należy złożyć: 
Kartę Zgłoszenia, reprodukcję prac oprawionych 
pod szkłem oraz zdjęcie autora (portret),   
dowód opłaty regulaminowej wys. 40 zł., 
którą można wpłacić w kasie BWA lub 
na konto BWA. 

 

 
  

ILOŚĆ I FORMATY PRAC

TERMINY

8. Każdy autor może zgłosić na konkurs do 
trzech prac z każdej z dyscyplin.
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INFORMACJE

ADRES

13. Prace eksponowane na wystawie należy 
odebrać w Dziale Technicznym BWA 
w Rzeszowie  do dnia 31.01.2013 r.

14. Informacje o wynikach konkursu,  lista 
autorów prac zakwalifikowanych do wystawy 
zostanie zamieszczona na stronie internetowej
www.bwa.rzeszow.pl , po obradach Jury.

15. Autorzy biorący udział w wystawie 
pokonkursowej, której otwarcie odbędzie 
się 6 grudnia 2012 r. w Domu Sztuki 
w Rzeszowie otrzymają zaproszenie i katalog 
towarzyszący wystawie.

16. Podczas wernisażu przewidziane jest 
przeprowadzenie głosowania na 
“Nagrodę Publiczności”.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do 
bezpłatnego reprodukowania i publikowania 
prac z wystawy w katalogu oraz prasie i innych 
mediach propagujących tę wystawę. 

18. Podpisanie KARTY ZGŁOSZENIA będzie 
równoznaczne z przyjęciem warunków 
Regulaminu.

19. Dodatkowych informacji udziela 
sekretariat Biura oraz Komisarz konkursu.

20. Komisarzem wystawy jest 
art. mal. Ryszard DUDEK.

Biuro Wystaw Artystycznych
35-002 Rzeszów
ul. Jana III Sobieskiego 18
tel/fax        17 8507155
Komisarz   17 8507180
sekretariat  17 8533667
e-mail: 
www.bwa.rzeszow.pl  

Bank PEKAO S.A. Oddział 
w Rzeszowie 
84124047511111000055192763

sekretariat@bwa.rzeszow.pl
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ORGANIZATOR
Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie


