
REGULAMIN

XXXV Wojewódzkiego Konkursu Rzeźby
Ludowej i Nieprofesjonalnej

Biskupiec 2015 r.

Myślą przewodnią konkursu jest szerokie zaprezentowanie amatorskiej
twórczości rzeźbiarskiej, od charakterystycznej i niepowtarzalnej sztuki
ludowej poprzez rzeźbę tradycyjną, aż po poszukiwania nowatorskich

rozwiązań artystycznych

Organizator

Biskupiecki Dom Kultury w Biskupcu.

Cele
1. Wspieranie i promowanie amatorskiej twórczości rzeźbiarskiej.

2. Konfrontacja dokonań i wymiana doświadczeń twórców.

Zasady uczestnictwa
1. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy rzeźbiarze  amatorzy

(pełnoletni) zajmujący się tą dziedziną sztuki.
2. Tematyka, tworzywo, technika wykonania i wielkość prac

– dowolna.
3. Jeden autor może nadesłać do 5 prac nie nagrodzonych na innych konkursach.

4. Każda praca winna być zaopatrzona w następujące dane:
 Imię i nazwisko, wykształcenie, adres zamieszkania, tytuł i cena.

OPIS TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

Uwaga: 
prace i wszelkie dane odnośnie autora powinny być czytelnie  zapisane

Terminy i miejsce konkursu
1. Prace powinny być dostarczone do dnia  15.07. 2015r. 

na adres:
Biskupiecki Dom Kultury, ul. Matejki 5, 11-300 Biskupiec

(tel. 89 715-26-95)
2. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu

25.07.2015r. o godz. 14:00 w Biskupieckim Domu Kultury
podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej.

3. Przewidziany okres ekspozycji wystawy pokonkursowej



od 25.07.2014r. – do 28.08.2015r.
4. Organizator  zastrzega  sobie możliwość ekspozycji wystawy
w innych ośrodkach kultury oraz pierwszeństwo zakupu prac

nagrodzonych.
5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac 

bądź ich utratę podczas transportu.
6. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do odebrania swoich prac

w terminie 31.08.2015r.; w przypadku nie odebrania prac
w wyznaczonym terminie zostaną one odesłane na koszt odbiorcy

( w tym przypadku autora). 
7.Koszt dostarczenia i odbioru prac oraz koszty dojazdu uczestników na wernisaż

ponoszą uczestnicy konkursu.
8.Uczestnik konkursu wyraża zgodę na bezpłatną ekspozycję oraz publikowanie

swoich prac.

Nagrody
1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez

organizatora. Komisja oceniała będzie amatorską twórczość rzeźbiarską, tj. w w/w
myśli przewodniej konkursu od sztuki ludowej  po nowatorskie rozwiązania

artystyczne. 
2. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody pieniężne.

3. Wszyscy autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę
pokonkursową otrzymają dyplomy.

   Serdecznie zapraszamy !!!

                                                                             Dyrektor
                                                                           Biskupieckiego Domu Kultury

                                                                         mgr   Robert Tokarski


