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15. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki pod patronatem  
Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego

Regulamin 15. Międzynarodowego Jesiennego Salonu Sztuki
 
Galeria Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2021 roku organizuje 15. Międzynarodowy  
Jesienny Salon Sztuki. Zostanie on zaprezentowany w zrewitalizowanej, okazałej przestrzeni wystawienniczej Galerii 
BWA, liczącej 461 m2. Konkurs jest przeglądem najciekawszych postaw twórczych artystów z Polski i zagranicy.  
Stwarza komparatystyczną możliwość usytuowania naszych dokonań w zakresie sztuk wizualnych w szerszym 
kontekście sztuki europejskiej. Warunki konkursu określone w regulaminie są gwarancją wysokiego poziomu arty-
stycznego wystawy pokonkursowej. Zachęcamy Państwa do aktywnego w nim udziału. Przesyłając niniejsze zapro-
szenie, jesteśmy przekonani, że zechcą Państwo wziąć udział w 15. Międzynarodowym Jesiennym Salonie Sztuki.  
 

Organizatorzy

1. 15. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki jest konkursem przeznaczonym dla artystów zamieszkałych 
w kraju i zagranicą. W konkursie mogą brać udział artyści plastycy, absolwenci oraz studenci ostatniego 
roku uczelni artystycznych – licencjackich lub magisterskich oraz artyści nieposiadający dyplomu uczelni 
artystycznej, ale zrzeszeni w związkach plastycznych.

2. Na konkurs przyjmowane są prace z różnych dziedzin sztuki, wykonane w latach 2019–2021 (niezgła-
szane do poprzednich edycji Salonu), w dowolnej technice i konwencji w dyscyplinach: malarstwo, grafika, 
rysunek, rzeźba; niedające się powielić jako oryginały, niebędące kopiami dzieł innych autorów, uprzednio 
nienagradzane na innych konkursach, będące własnością autora, nienaruszające dóbr osób trzecich, tech-
nicznie przygotowane do ekspozycji. Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą rozpatrywane.  

3. Każdy z artystów może nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2021 r. dokumentację mak-
symalnie 3 prac (tryptyk składający się z obrazów niepołączonych ze sobą na stałe – traktowany jest jako 
zestaw trzech prac), wraz z wypełnioną kartą uczestnictwa, notą biograficzną (do 1000 znaków), zdjęciem 
fizjonomii, podpisaną klauzulą informacyjną i dowodem wpłaty 100 zł na konto organizatora.

4. Format prac malarskich ze względów technicznych nie może przekraczać długości 2 m krótszego boku.

5. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do konkursu prac uniemożliwiających ich ekspo-
zycję z przyczyn technicznych oraz zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszonych do udziału 
w konkursie prac, jeżeli mogłyby zostać uznane za naruszające obowiązujące w Polsce przepisy prawa  
lub dobre obyczaje. 

6. Dowód wpłaty dołączony do zgłoszenia będzie warunkiem przyjęcia prac do konkursu. W przypadku 
niezakwalifikowania prac kwota nie podlega zwrotowi.

7. Organizatorzy zapewniają wydanie katalogu zawierającego noty  biograficzne oraz reprodukcje prac 
uczestników Salonu.
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8.  Koszty dostarczenia i odesłania prac oraz ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu 
ponoszą autorzy. Za ewentualne uszkodzenia prac powstałe w wyniku transportu organizato-
rzy nie ponoszą odpowiedzialności.

9. Dostarczone prace powinny być wyposażone w niezbędne elementy umożliwiające  
ich montaż i ekspozycję. 

10. W II etapie jury kwalifikuje prace na wystawę pokonkursową na podstawie nadesłanych 
oryginałów i wybiera prace nagrodzone.

11. Decyzje jury o zakwalifikowaniu prac do wystawy pokonkursowej są ostateczne.  
 
12. Podczas wernisażu nastąpi ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz prezen-
tacja katalogu.
 
13. Prace nagrodzone Grand Prix przechodzą na własność Galerii na podstawie umowy daro-
wizny, wzbogacając Kolekcję Sztuki Galerii BWA Ostrowiec (w przypadku, kiedy nagrodzony 
jest cały zestaw prac, artysta przekazuje do Galerii jedną wybraną przez Organizatora pracę).

14. Prace biorące udział w wystawie pokonkursowej należy odebrać najpóźniej do 1 marca 
2022 roku. Można je odbierać osobiście lub będą odsyłane na koszt autora na adres podany 
w karcie zgłoszenia. 

15. Nieodebranie prac do 1 marca 2022 roku, traktowane będzie przez Organizatora jako 
porzucenie rzeczy (w rozumieniu art. 180 i 181 Kodeksu Cywilnego). Prace porzucone przejdą 
na własność Galerii BWA Ostrowiec.
  
16. Podanie przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym nieprawdziwych informacji może 
skutkować wykluczeniem z udziału w 15. Międzynarodowym Jesiennym Salonie Sztuki. 

17. Organizator zastrzega, iż jury może nie przyznać poszczególnych nagród, przyznać nagrody 
ex aequo lub przyznać nagrody dodatkowe.

18. Przysyłając prace na konkurs Uczestnik wyraża zgodę na zapisy zawarte w Regulaminie.
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    TERMINY
 

Do 31 lipca 2021 – nadsyłanie dokumentacji 

Po 16 sierpnia 2021 – zamieszczenie listy prac zakwalifikowanych do II etapu na stronie internetowej BWA 

Do 3 września 2021 – przyjmowanie oryginałów prac 

22 października 2021 o godz. 18.00 – uroczysty wernisaż wystawy oraz wręczenie nagród laureatom 

31 grudnia 2021 – zakończenie wystawy, po której prace będą odsyłane autorom 

  ADRESY  

Biuro Wystaw Artystycznych
ul. Siennieńska 54
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
POLAND
tel./fax: + 48 41 263 20 48
e-mail: artsalon@bwa.ostrowiec.pl
www.bwa.ostrowiec.pl

Dyrektor BWA  Ostrowiec Jolanta Chwałek, tel. kom.: +48 663 666 466
Kurator 15 MJSS: dr Artur Bartkiewicz, tel. kom: +48 665 444 744

DANE DO PRZELEWU

Konto BWA

PKO BP S.A. Ostrowiec 25 1020 2674 0000 2502 0066 2221
IBAN Number PL25102026740000250200662221, SWIFT-BIC Code: BPKOPLPW
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        NAGRODY 

Grand Prix 
statuetka “Homo Quadratus Ostroviensis”

nagroda pieniężna w wysokości: 

10.000 zł
oraz

wystawa indywidualna
w Galerii BWA Ostrowiec  /w ustalonym z artystą terminie/

II Nagroda  – 7.000  zł
III Nagroda  – 5.000 zł 

Artyści nagrodzeni II i III nagrodą otrzymają okolicznościową plakietę 
specjalnie zaprojektowaną na Jesienne Salony Sztuki
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IMIĘ I NAZWISKO: ..............................................................................................................

ADRES:                   ............................................................................................................

TYTUŁ PRACY:        ............................................................................................................

TECHNIKA:              ............................................................................................................

WYMIARY:              ............................................................................................................

ROK POWSTANIA:   ............................................................................................................

CENA AUTORSKA:   ............................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO: ..............................................................................................................

ADRES:                   ............................................................................................................

TYTUŁ PRACY:        ............................................................................................................

TECHNIKA:              ............................................................................................................

WYMIARY:              ............................................................................................................

ROK POWSTANIA:   ............................................................................................................

CENA AUTORSKA:   ............................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO: ..............................................................................................................

ADRES:                   ............................................................................................................

TYTUŁ PRACY:        ............................................................................................................

TECHNIKA:              ............................................................................................................

WYMIARY:              ............................................................................................................

ROK POWSTANIA:   ............................................................................................................

CENA AUTORSKA:   ............................................................................................................
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