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

2. Celem konkursu jest uzyskanie prac malarskich ukazujących aktualne tendencje w sztuce. Poszukiwanie 
nowych indywidualności twórczych i przedstawienie ich dzieł. 

3. 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. 
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WPŁATY KONKURSOWE

1.   Wpłaty w wysokości 100 zł należy dokonać na konto BWA : 

BANK PKO S.A. Oddział w Rzeszowie
  
04 1020 4391 0000 6202 0145 0709

w tytule wpłaty proszę podać; imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek TRIENNALE

KURATOR KONKURSU

Dyrektor BWA  art. plast. Piotr Rędziniak

ADRES DO KORESPONDENCJI / PRZESYŁANIA PRAC

Biuro Wystaw Artystycznych,
ul. Jana III Sobieskiego 18 
35-002 Rzeszów
tel. sekretariat 178533667, 
centrala 178533811, 

informacje, zapytania: sekretariat@bwa.rzeszow.pl



REGULAMIN KONKURSU I WYSTAWY

1.  W konkursie mogą wziąć udział profesjonalni artyści plastycy obywatelstwa pol-

skiego zamieszkali na terenie Polski.

2.  Celem konkursu jest uzyskanie prac malarskich ukazujących aktualne tendencje 

w sztuce. Poszukiwanie nowych indywidualności twórczych i przedstawienie ich 

dzieł. 

3.   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. 

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.  Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs do 3 prac. Kwalifikacja prac do wystawy 

odbędzie się na podstawie ich prezentacji na ogólnie dostępnych nośnikach 

elektronicznych (jpg. tif.)

2.   Koszt udziału w konkursie 100 zł. Opłata nie podlega zwrotowi.

3.   Formularz zgłoszenia wraz z notą biograficzną (do 15 zdań) należy wypełnić on-line 

na stronie:

                                      www.bwa.rzeszow.pl/konkursy

4.   Formularz umożliwia przesłanie prac w formie elektronicznej w formatach cyfrowych 

(jpg, tif). Reprodukcje powinny mieć rozdzielczość 300 dpi, rozmiar pliku nie 

powinien przekraczać 10 MB. Należy wysłać również skan dowodu wpłaty oraz 

zdjęcie portretowe autora.

5.   Termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych upływa z dniem . 28 sierpnia 2022 r

o północy (decyduje data wysłania zgłoszenia internetowego).

FORMATY PRAC

1.   Dłuższy bok każdej zgłoszonej pracy nie może przekraczać 150 cm a krótszy bok nie 

może być mniejszy niż 60 cm. W przypadku prac wieloelementowych wymiar całości 

zestawu również nie może przekroczyć 150 cm i nie może być mniejszy niż 60 cm. 

zestaw powinien być trwale połączony i będzie traktowany jako oddzielna praca. 

WYŁONIENIE NAGRODZONYCH

1.  Jury powołane przez Organizatora w pierwszym etapie dokona wyboru prac do 

wystawy na podstawie nadesłanego materiału w formie elektronicznej. 

2.   Po rozstrzygnięciu pierwszego etapu Jury zostanie sporządzona lista autorów i prac 

dopuszczonych do wystawy i zamieszczona na stronie internetowej BWA oraz 

profilu facebookowym. (12 września 2022)

3. Prace dopuszczone do wystawy odpowiednio zabezpieczone, zaopatrzone 

w metryczkę, autorzy prześlą (dostarczą) na koszt własny na adres Biura do dnia 

9 października  2022 r.

4.  Jury w drugim etapie dokona oceny nadesłanych prac i przyzna nagrody finansowe. 

Przewidywana pula nagród wynosi 33.000 zł. 

5.   O nagrodach laureaci zostaną poinformowani po II etapie obrad Jury. 

6.   Decyzje Jury są autonomiczne.

7.   Każdy  uczestnik wystawy otrzyma zaproszenie na wernisaż oraz katalog wystawy.

WYNIKI KONKURSU, WYSTAWA, ZWROT PRAC
 
1.  Otwarcie wystawy połączone z ogłoszeniem wyników konkursu oraz wręczeniem 

nagród laureatom odbędzie się dnia 1 grudnia 2022 r. o godzinie 18.00 w Domu 

Sztuki w Rzeszowie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nagrodzonych

i eksponowanych prac w mediach celem upowszechnienia wystawy bez uiszczania 

honorarium autorskiego.

3.   Prace po zakończeniu ekspozycji zostaną zwrócone na koszt Organizatora. 

4.  Organizator powiadomi autorów (telefonicznie, sms, e-mail) o terminie i sposobie 

zwrotu prac. 

5.   Autorzy zobowiązani są do potwierdzenia (w terminie - do 14 dni) czy prace zostały 

dostarczone. Brak informacji zwrotnej traktowany będzie jako potwierdzenie 

odbioru.

6.  Przesłanie przez autora elektronicznej Karty Zgłoszenia jest równoznaczne 

z przyjęciem warunków regulaminu konkursu.
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