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REGULAMIN – WARUNKI  UCZESTNICTWA  /
TERMS AND CONDITIONS OF PARTICIPATION

1.  W konkursie mogą brać udział artyści plastycy / absolwenci oraz studenci ostatniego roku uczelni artystycz-
nych – licencjackich lub magisterskich / artyści zrzeszeni w związkach plastycznych.
 
The competition is open to artists/graduates and last year students of art schools – Bachelor or Master’s degrees 
/ artists associated in art associations.

2. Na konkurs przyjmowane będą prace z różnych dziedzin sztuki, wykonane w dowolnej technice  
i konwencji (Dyscypliny: malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba), powstałe w latach 2017-2019, uprzednio nie na-
gradzane, będące własnością artysty, technicznie przygotowane do ekspzycji, w rozmiarze, pozwalającym na ich 
montaż we wnętrzach galerii. Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą rozpatrywane.
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14. MIĘDZYNARODOWY JESIENNY SALON SZTUKI 
Galeria Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2019 r. wraca w nowej odsłonie.  
14. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki będzie prezentowany w zrewitalizowanej, powiększonej przestrzeni 
wystawienniczej Galerii BWA, wchodzącej w skład Ostrowieckiego Browaru Kultury. Konkurs jest przeglądem 
najciekawszych postaw twórczych artystów plastyków z Polski i zagranicy. Stwarza możliwości porównawcze, 
które pozwolą usytuować nasze osiągnięcia w dziedzinie plastyki na szerszym tle sztuki europejskiej. Warunki 
konkursu określone w regulaminie są gwarantem wysokiego poziomu artystycznego pokonkursowej wystawy. 
Dlatego też zachęcamy Państwa do czynnego w nim uczestnictwa. Przesyłając niniejsze zaproszenie pozostajemy  
w przekonaniu, że zechcą Państwo wziąć udział 14. Międzynarodowym Jesiennym Salonie Sztuki.

Organizatorzy

The 14th  INTERNATIONAL AUTUMN SALON OF ART 
The BWA Gallery in Ostrowiec Świętokrzyski in 2019 returns in a new edition. The 14th Internation-
al Autumn Salon of Art will be presented in the revitalized, enlarged exhibition space of the BWA Gal-
lery, which is a part of the Ostrowiec Brewery of Culture. The competition is a review of the most inter-
esting creative attitudes of Polish and foreign artists. It creates comparative opportunities that will allow 
us to place our achievements in the field of fine arts against the wider background of European art. The 
competition conditions specified in the regulations guarantee a high artistic level of the post-compe-
tition exhibition. Therefore, we encourage you to actively participate in it. By sending this invitation, 
we remain convinced that you would like to take part in the 14th International Autumn Salon of Art. 
 
                     Good luck, The Organizers



The competition is open to artworks from variuos field of art and technique (paiting, graphics, drawing, sculp-
ture), created in 2017-2019, not previously awarded, being the property of the artist, technically prepared 
for exhibition, in size that allows for their installation in the gallery interiors. Works that do not meet the 
conditions of the regulations will not be considered.
 
3. Każdy z artystów może nadesłać dokumentację maksymalnie 3 prac (kompozycje wieloczłonowe – np. 
tryptyk – traktowane są jako jedna praca), wraz z wypełnioną kartą uczestnictwa, krótką notą biograficzną, 
podpisaną  klauzulą informacyjną i dowodem wpłaty 100 zł na konto organizatora. Dowód wpłaty dołączony 
do zgłoszenia będzie warunkiem przyjęcia prac do konkursu. W przypadku nie zakwalifikowania prac kwota 
nie podlega zwrotowi.
 
Each artist may submit documentation of up to 3 works (multi-part compositions – e.g. triptych – 
are treated as one work), together with a completed participation card, a short biographical note,  
signed information clause and proof of payment of PLN 100 / or 25 USD / or 23 EUR  to the organiz-
er’s account. The proof of payment attached to the application will be a condition for accepting the en-
tries into the competition. In case the works are not qualified, the amount will not be refunded. 
 
4.  Dokumentację wraz z kartą zgłoszenia i kserokopią / skanem dowodu wpłaty dostarcza artysta na własny 
koszt w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2019  r. na adres: 
Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Siennieńska 54
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski lub na adres mailowy: bwaostrowiec@interia.pl 

The documentation, together with the application form and the photocopy / scan of the payment receipt, 
shall be delivered by the artist at his own expense not later than July 31 , 2019 to the address: 
Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Siennieńska 54
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski or by e-mail to: bwaostrowiec@interia.pl

5.  Zgłoszenie uczestnika powinno zawierać: 
– Fotografie barwne prac, w formie elektronicznej w formacie .JPG lub .TIFF, 300 dpi, RGB, zawierające na 
odwrocie opis: imię i nazwisko autora, tytuł, technikę, wymiary oryginału, datę, cenę autorską,
– kartę uczestnictwa i krótką notę biograficzną w formie cyfrowej ( Word / OpenOffice),
– dowód wpłaty i podpisaną klauzulę informacyjną,
– zdjęcie portretowe  
 
 The participant’s application should include: 
– Colour photographs of the works in electronic form in .JPG or .TIFF format, 300 dpi, RGB, containing the 
following description: name and surname of the author, title, technique, dimensions of the original, date, 
author’s price,
– a participation card and a short biographical note in digital form (Word / OpenOffice),
– proof of payment and signed information clause,
– portrait photo 

6.  Kwalifikacji prac do udziału w 14. Międzynarodowym Jesiennym Salonie Sztuki dokona Jury na podsta-
wie przesłanych zdjęć. 
 
The qualification of the works to participate in the 14th International Autumn Salon of Art will be made by 
the Jury on the basis of submitted photographs.
 
7.  Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
 
 The decisions of the Jury are final and irrevocable.
 
8.  Zakwalifikowane do wystawy prace winny być technicznie przygotowane do ekspozycji i opatrzone me-
tryką z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, tytuł, technika, wymiary, data, cena autorska. Prace 
nadesłane na wystawę powinny być w odpowiednich opakowaniach, możliwych do pakowania zwrotnego.
 
Works qualified for the exhibition should be technically prepared for exhibition and accompanied by a label 
with the following data: name and surname of the author, title, technique, dimensions, date, author’s price. 
The works submitted to the exhibition should be in suitable packaging, possible for return packaging.



9.   Koszty dostarczenia i odesłania prac oraz ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu ponoszą  
autorzy. Za ewentualne uszkodzenia prac powstałe w wyniku transportu organizatorzy nie ponoszą żadnej 
odpowiedzialności.

The costs of delivery and return of the works and possible insurance for the duration of the transport shall be 
covered by the authors. The organizers do not take any responsibility for any damage caused by the transport.
   
10.   Organizatorzy zapewniają wydanie plakatu i katalogu zawierającego krótkie noty biograficzne oraz re-
produkcje prac uczestników Salonu.
 
The Organizers ensure that a poster and a catalogue containing short biographical notes and reproductions 
of works of the Salon participants will be published.

11.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania prac w katalogu wystawy oraz 
publikowania nadesłanych prac w środkach masowego przekazu.

The Organizers reserve the right to reproduce the works free of charge in the exhibition catalogue and to 
publish the submitted works in the media.

12.   Podpisanie przez artystę karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa  
w konkursie. 

Signing the application form by the artist is tantamount to accepting the conditions of participation in the 
competition.

Do 31 lipca  2019 / Until July 31, 2019 – nadsyłanie dokumentacji fotograficznej prac / sending photographic 
documentation of the works 

Po 12 sierpnia 2019 / After August 12, 2019 – zamieszczenie listy zakwalifikowanych prac na stronie inter-
netowej BWA – www.bwa.ostrowiec.pl / publication of the list of qualified works on the BWA website 
www.bwa.ostrowiec.pl

Do 9 września 2019 / Until September 9, 2019 – przyjmowanie zakwalifikowanych prac na adres: / receiving 
of qualified work at the fallowing address:
Biuro Wystaw Artystycznych
ul. Siennieńska 54
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, POLAND

Po 15 września 2019 / After September 15, 2019 – zamieszczenie informacji o laureatach na stronie BWA / 
in the website of BWA will appear the information about the winners – www.bwa.ostrowiec.pl

22  listopada  2019 o  godz.18.00 / November   22, 2019, 6 p.m. – uroczysty  wernisaż wystawy oraz 
wręczenie nagród laureatom / the official opening of the exhibition and the award ceremony.

31 stycznia 2020 / January 31, 2020 – zakończenie wystawy, po której prace będą odsyłane autorom /  
the end of the exhibition, after which the works will be sent back to the authors.

TERMINY /  DEADLINES:



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 /

Grand Prix – “Homo Quadratus Ostroviensis” statuette
a money prize in the amount of: – PLN 10,000 
and an individual exhibition at the BWA Ostrowiec Gallery  
/ on date agreed with the artist /

II Nagroda / Second Prize – 7.000 zł / PLN

III Nagroda / Third Prize – 5.000 zł / PLN

Każdy z nagrodzonych artystów otrzyma okolicznościową plakietę specjalnie zaprojektowaną  
na Jesienne Salony Sztuki. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
 
Each of the awarded artists will receive a commemorative plaque specially designed for this purpose 
to the Autumn Salons of Art. The Jury reserves the right to divide the prizes in a different way.

NAGRODY /  AWARDS:

ADRESY /  ADRESSES:

Dyrektor BWA i Kurator 14. Międzynarodowego Jesiennego Salonu Sztuki:
Director of BWA Gallery and Curator of The 14th International Autumn Salon of Art:
Jolanta Chwałek, tel. kom.: +48 695 709 772

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

Konto BWA / The account of the Organizer:
PKO BP S.A. Ostrowiec 25 1020 2674 0000 2502 0066 2221
IBAN Number PL25102026740000250200662221, SWIFT-BIC Code: BPKOPLPW
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