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Zasady ogólne, cel i temat konkursu
1. Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie "Barwy Śląska" i Kolekcja "Barwy Śląska" 

w Rudzie Śląskiej
2. Celem  konkursu  jest  prezentacja  i  promocja  malarskiej  amatorskiej  twórczości 

artystycznej,  propagowanie  jej  twórców,  popularyzacja  kultury  i  tradycji,  wymiana 
doświadczeń  artystycznych  pomiędzy  współcześnie  tworzącymi  malarzami 
nieprofesjonalnymi.

3. Temat konkursu: POLSKIE STROJE LUDOWE 
Warunki uczestnictwa w konkurskie

1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział wszystkie  osoby amatorsko 
zajmujące się malarstwem.

2. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace w każdej z dziedzin: akryl, olej, akwarela, 
pastel w terminie przewidzianym w regulaminie. Preferowany rozmiar obrazu 50x70 cm.

3. Warunkiem zakwalifikowania prac do konkursu jest przedstawienie prac związanych z 
tematem wiodącym konkursu, w terminie przewidzianym w regulaminie.  

4.  Do konkursu zostaną dopuszczone prace, które nigdy wcześniej nie brały udziału w 
konkursach oraz nie były wystawiane na wystawach.

5. Prace muszą być oprawione  w listwy lub proste, niezdobione ramy 
z uchwytem umożliwiającym zawieszenie. Na odwrocie każdej pracy należy zamieścić 
metryczkę zawierającą:
imię i nazwisko malarza
adres korespondencyjny
telefon kontaktowy oraz email
tytuł pracy oraz technikę

6. Prace  należy  dostarczyć  osobiście  lub  przesłać  pocztą  w  opakowaniu  zapewniającym 
odpowiedni  transport  (na  koszt  własny,  za  ewentualne  uszkodzenia  powstałe  w  czasie 
przesyłki organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności) do siedziby 
Stowarzyszenia  "Barwy Śląska" na adres:

            41-706 Ruda Śląska 
            ul. Młyńska 16 
         do dnia  10 kwietnia 2017



7. Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  wzniesienie  opłaty  wpisowej  
w wysokości 25,00 zł na konto organizatora:

           BGŻ Bnp Paribas S.A  41 2030 0045 1110 0000 0408 9760
           z adnotacją na przekazie 
           wpisowe na „VIII Konkurs Sztuki Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza”
       Kserokopię dowodu wpłaty należy dostarczyć wraz z pracami. Wpłatę  można  też dokonać u 
Organizatora  przy  składaniu  prac.  Uregulowanie  należności  za  udział  w  konkursie  za 
pośrednictwem  przelewu  stanowi  jednocześnie  potwierdzenie  zapoznania  się  z  niniejszym 
regulaminem i jego akceptację.
Ocena prac

1. Prace  oceni  powołane  przez  Organizatorów  jury,  które  przyzna  nagrody  
i  wyróżnienia,  a  także  dokona  wyboru  prac  na  wystawę  pokonkursową.  Uczestnicy 
konkursu otrzymają dyplomy i foldery z wystawy.

2. Podczas obrad jury prace poszczególnych twórców zostaną utajnione.

Ogłoszenie wynikówi wystawa pokonkursowa

1. Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników oraz przyznanie nagród odbędzie się 
19 maja 2017 o godz. 18.00 w Kolekcji Barwy Śląska, ul. Młyńska 16, 41 706 Ruda 
Śląska (Halemba) . Wystawa potrwa do końca lipca 2017 roku.

Uwagi końcowe
1. Prace po wystawie należy odebrać w Kolekcji Barwy Śląska, ul. Młyńska 16 Ruda Śląska 

do końca sierpnia 2017 roku. Nieodebrane w terminie prace przechodzą na własność 
Stowarzyszenia "Barwy Śląska (głównych organizatorów)

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania eksponowanych prac w katalogu, 
folderach,  plakatach,  mediach,  portalach  internetowych celem upowszechnienia  imprezy. 
Organizatorzy przewidują także możliwość pokazania wystawy lub jej  części   w innych 
placówkach i galeriach, o czym twórcy zostaną poinformowani.

3. Podpisanie przez autora Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zasad regulaminu 
niniejszego Konkursu.

4. O wszelkich zmianach wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni.
 Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 32 2400 94 66 lub email : 
kolekcjatrefon@op.pl lub barwyslaska@interia.pl 

W razie problemu z wyborem stroju ludowego prosimy o kontakt.
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