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1.
Celem konkursu jest umożliwienie prezentacji
najlepszych dzieł profesjonalnych artystów
plastyków zamieszkałych na terenie Podkarpacia.
2.
Przedmiotem konkursu są prace powstałe w roku
2021. Organizatorzy nie ograniczają zakresu
tematycznego dzieł zastrzegając sobie prawo do
niedopuszczenia prac obrażających uczucia
religijne i patriotyczne oraz nie przestrzegających
wymogów regulaminu (termin zgłoszeń, brak
wpłaty konkursowej, przekroczony format).

OPŁATA REGULAMINOWA
7.
Opłata konkursowa jest kosztem udziału
w konkursie, wynosi 50 zł i nie podlega zwrotowi.
Bank PKO BP Oddział w Rzeszowie
04 1020 4391 0000 6202 0145 0709.
8.
Każdy autor może przedstawić prace w cyklach.
Łączna długość dłuższego boku prac składających
się na cykl nie może przekraczać 200 cm.
Cykl winien być wyraźnie opisany.

JURY
3.
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 obraz jury
jedynie o ich wynikach.

9.
Prace na papierze przekraczające format
100cm x 70cm, muszą być oprawione autorsko i nie
przekraczać formatu regulaminowego, a oprawa
winna umożliwiać ich bezpieczną ekspozycję.
Malarstwo – dłuższy bok nie może przekraczać
200 cm. Rzeźba – wysokość nie może przekroczyć
200 cm, dająca się wyeksponować na powierzchni
nie większej niż 2 m². Waga elementów rzeźby nie
może przekraczać 50 kg.

WARUNKI UCZESTNICTWA
NAGRODY
4.
W konkursie mogą wziąć udział absolwenci polskich
i zagranicznych wyższych uczelni plastycznych,
wydziałów sztuk pięknych polskich Uniwersytetów
oraz członkowie profesjonalnych związków
twórczych zamieszkałych na terenie Podkarpacia.
5.
Do konkursu mogą być zgłoszone prace nie
nagrodzone w innych konkursach w Polsce oraz nie
będące pracami dyplomowymi.

10.
Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego
Nagroda Prezydenta Miasta Rzeszowa
Nagroda Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie
– zakup nagrodzonej pracy
Nagroda ICN Polfa w Rzeszowie – Nagroda
Publiczności
O rga n i zato r c zy n i sta ra n i a o p ozys ka n i e
dodatkowych nagród, wyróżnień.
TERMINY

6.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu po
3 prace z każdej z dyscyplin: malarstwo, rysunek,
graﬁka, rzeźba, których format nie przekracza
wymiarów regulaminowych (pkt 10). Prace należy
przesyłać w formie elektronicznej w ogólnie dostępnych formatach cyfrowych (jpg, f). Materiał
powinien zawierać reprodukcje prac o rozdzielczości 300 dpi oraz skan dowodu wpłaty, który
należy przesłać na adres:
konkursy@bwa.rzeszow.pl
Kartę zgłoszenia wraz z notą biograﬁczną (do 15
zdań) należy wypełnić on-line na stronie
www.bwa.rzeszow.pl/konkursy
Organizator udzieli pomocy autorom w przypadku
problemów wynikających z niemożności zgłoszenia
się do konkursu w formie elektronicznej (kontakt
telefoniczny:17 853 36 67, 17 853 38 11 w. 29).

14.
Prace eksponowane na wystawie należy odebrać
w dziale technicznym BWA w Rzeszowie po
zakończeniu wystawy tj. od 24.01.2022.
15.
Informacja o nagrodach zostanie zamieszczona na
stronie internetowej
www.bwa.rzeszow.pl/konkursy po obradach Jury.
16.
Autorzy biorący udział w wystawie pokonkursowej,
której otwarcie planowane jest na 16.12.2021
w Domu Sztuki w Rzeszowie otrzymają zaproszenie
i katalog towarzyszący wystawie.
17.
Podczas wernisażu przewidziane jest przeprowadzenie głosowania na Nagrodę „ ICN Polfa –
Nagroda Publiczności”.
18.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego
reprodukowania i publikowania prac z wystawy
w katalogu oraz prasie i innych mediach
propagujących tę wystawę.
19.
Komisarzem wystawy jest Dyrektor BWA - Piotr
Rędziniak.
20.
Podpisanie karty zgłoszenia będzie równoznaczne
z przyjęciem warunków Regulaminu.
21.
Dodatkowych informacji udziela sekretariat biura
oraz Komisarz konkursu.

11.
Zgłoszenia elektroniczne do konkursu należy
przesłać na adres: konkursy@bwa.rzeszow.pl
do północy 10 października 2021.
ADRES
12.
Lista autorów i dopuszczonych prac zostanie
opublikowana na stronie
w w w.bwa.rzeszow.pl/konkursy do dnia
22.10.2021.

13.
Prace dopuszczone do konkursu należy składać
w dziale technicznym BWA do dnia 5.11.2021
w godzinach od 7.30 do 15.00.
Prace zakwaliﬁkowane do konkursu, każdy autor
dostarcza i odbiera we własnym zakresie.

Biuro Wystaw Artystycznych
35-002 Rzeszów
ul. Jana III Sobieskiego 18
sekretariat
017 853 36 67
e-mail:
konkursy@bwa.rzeszow.pl
www.bwa.rzeszow.pl
Zdając sobie sprawę z istniejącej sytuacji
epidemiologicznej, Organizator będzie informował
na bieżąco o toku konkursu, formie wystawy
i wernisażu.

