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Organizator 

Cele przeglądu

Temat

Warunki uczestnictwa

Terminy

Artyści przesyłają prace na 
koszt własny /odbiór prac po Regionalne Centrum Kultur 
zakończeniu wystawy Pogranicza w Krośnie
- luty 2016

Każda praca na odwrocie winna Pobudzenie artystycznej 
być opisana:aktywności twórców 
?imię i nazwisko autoranieprofesjonalnych.
?dokładny adres
?nr telefonuStworzenie możliwości konfrontacji 
?tytuł pracy i technika wykonaniaróżnorodnych w treści i formie 
?rok powstania, wycenapostaw artystycznych.

Autor biorący udział w Biennale Wymiana doświadczeń
zobowiązany jest do uiszczenia i nawiązanie przyjaźni między 
jednorazowej opłaty organizacyjnej twórcami Euroregionu Karpaty: 
w wys. 40 zł w kasie RCKP Polska, Słowacja, Ukraina, Węgry, 
w Krośnie lub przelewem do dnia Rumunia.
30.10.2015 na konto z dopiskiem
KBS + nazwisko i pełny adres 
uczestnika.

Autorzy z zagranicy opłatę 
organizacyjną w wys. 40 zł 

Biennale ma charakter otwarty, 
uiszczają gotówką w kasie RCKP 

przegląd odbywa się w dwóch 
przed rozpoczęciem wystawy 

dziedzinach malarstwo i rzeźba. 
Biennale /grudzień 2015/.

Do udziału w  Biennale 
zapraszamy nieprofesjonalnalnych 

Ostateczny termin składania 
twórców:

prac upływa 
- dorosłych /ukończone 18 lat/

30 października 2015 r. 
- uczniów liceów plastycznych
- studentów uczelni wyższych 

Prace można składać osobiście
- innych utalentowanych

w Pracowni Plastycznej RCKP 
 

lub przesyłać na adres RCKP
Każdy z uczestników może 

w Krośnie.
przedstawić do Biennale nie 
więcej niż dwie prace w jednej 
kategorii /malarstwo, rzeźba/. 
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4. 

5. 
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Nagrody
Informacje dodatkowe

Wystawa
Adres

1.
1.

2. 2.

3.

3.

4.

 Oceny prac i ich wyboru na  
wystawę dokona  Autorzy biorący udział
międzynarodowe Jury, powołane w wystawie otrzymają katalog 
przez organizatora. towarzyszący wystawie.

 Autorom najwyżej ocenionych  Lista autorów 
prac, zostaną przyznane zakwalifikowanych do wystawy 
nagrody i wyróżnienia finansowe zostanie zamieszczona na 
oraz rzeczowe. stronie internetowej 

www.rckp.krosno.pl
 O podziale nagród decyduje po obradach jury.

jury i jego decyzja jest 
nieodwołalna.  Organizator zastrzega sobie 

prawo do bezpłatnego 
 Dodatkowo organizatorzy reprodukowania

przewidują organizację wystaw i publikowania prac z wystawy
indywidualnych laureatom w katalogu oraz prasie
konkursu, w galerii RCKP i innych mediach promujących 
w Krośnie. tę wystawę.

Karpackie Biennale Sztuki 
wieńczy wystawa Regionalne
pokonkursowa. Pierwsza Centrum
odsłona odbędzie się w Kultur
galeriach wystawowych RCKP Pogranicza
w Krośnie grudzień - styczeń 38 - 400 Krosno
2015 - 2016 r. Planowane są ul. Kolejowa 1
wystawy w zaprzyjaźnionych tel. 13 43 218 98
galeriach  Euroregionu e-mail:
Karpackiego. rckp@rckp.krosno.pl
O dacie wernisażu i wystaw  
organizatorzy poinformują Konto
uczestników osobnym 
zaproszeniem.

Bank Pekao S.A. I Oddział 
w Krośnie
38 1240 2311 1111 0010 6149 
9002


