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W konkursie mogą wziąć udział profesjonalni artyści plastycy obywatelstwa 
polskiego zamieszkali na terenie Polski.

Celem konkursu jest uzyskanie prac malarskich ukazujących aktualne 
tendencje w sztuce. Poszukiwanie nowych indywidualności twórczych 
i przedstawienie ich dzieł odbiorcom . 
Przedmiotem konkursu  będą prace wykonane w tradycyjnych technikach 
malarskich powstałe w trzech ostatnich latach, które dotychczas nie były 
nagradzane w żadnych innych konkursach oraz nie były dotąd eksponowane 
na terenie Rzeszowa. 

Kwalifikacja prac do wystawy odbędzie się na podstawie ich prezentacji na 
ogólnie dostępnych nośnikach elektronicznych (jpg. pdf. tif. ) wraz 
z fotografiami lub wydrukami w formacie 13 x18 cm. przesłanych na adres 
Biura pocztą z załączoną Kartą Zgłoszenia oraz dowodem wpłaty 60 zł  
jako udział w kosztach organizacyjnych konkursu. 
Każdy uczestnik może zgłosić do 3 prac w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
09 sierpnia 2013 r.

Do konkursu można zgłosić do 3 prac, których dłuższy bok nie może 
przekraczać 150 cm, krótszy bok nie mniej niż 60 cm.
(W przypadku prac wieloelementowych wymiar całości cyklu również nie może 
przekroczyć 150 cm i nie mniej niż 60 cm).

Jury składające się z wybitnych twórców, powołane przez organizatorów 
dokona wyboru prac do wystawy na podstawie nadesłanego materiału.

Organizatorzy mogą zaprosić do udziału w konkursie artystów , których prace 
nie będą podlegać wstępnej weryfikacji.

REGULAMIN KONKURSU I WYSTAWY

Po I etapie obrad jury, zostanie sporządzona lista autorów i prac 
dopuszczonych do wystawy, która zostanie zamieszczona na stronie 
internatowej BWA.

Prace dopuszczone do wystawy odpowiednio zabezpieczone, zaopatrzone  
w metryczkę, autorzy prześlą (dostarczą) na koszt własny na adres Biura 
do dnia 30 września 2013 r.

Jury dokona oceny prac i przyzna nagrody.

Ogólna suma nagród wynosi 20.000 zł. Przewidziane są dodatkowe nagrody 
fundowane.

O nagrodach laureaci zostanę poinformowani pisemnie.

Każdy uczestnik wystawy otrzyma zaproszenie na wernisaż oraz katalog 
wystawy.

Otwarcie wystawy połączone z ogłoszeniem wyników konkursu oraz 
wręczeniem nagród laureatom odbędzie się dnia 14 listopada 2013 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych 
i eksponowanych prac w mediach celem upowszechnienia wystawy oraz do 
dokumentacji Biura bez uiszczania honorarium autorskiego.

BWA przewiduje możliwość pokazania wystawy lub jej części w innych 
galeriach, również  zagranicą, stąd zastrzega sobie prawo do dysponowania 
pracami do dnia 30 kwietnia 2014 r. 

Prace po zakończeniu wszystkich ekspozycji zostaną zwrócone na koszt 
Organizatora do dnia 30 maja 2014 r.

Podpisanie przez autora Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z  przyjęciem 
warunków regulaminu konkursu.

Wpłaty należy dokonać na konto BWA BANK PeKaO S.A. Oddział w Rzeszowie  
84 1240 4751 1111 0000 5519 2763 z dopiskiem TRIENNALE

art. mal. Ryszard Dudek - dyr. BWA tel.  017 853 36 67
     

Biuro Wystaw Artystycznych,   ul. Jana III Sobieskiego 18 35-002 Rzeszów
tel. 178533667, 178533811, 178507135
adres e-mail: 

KURATOR

ADRES DO KORESPONDENCJI / PRZESYŁEK

sekretariat@bwa.rzeszow.pl 
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