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Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w XIII Międzynarodowego
Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest propagowanie i
promocja twórczości plastycznej osób niepełnosprawnych.

Konkurs odbywa się w dwóch grupach wiekowych: dzieci i młodzież (osoby urodzone po 1
stycznia 1997 roku) oraz dorośli. Mogą wziąć w nim udział osoby z niepełnosprawnością, które
amatorsko lub profesjonalnie realizują się w jednej z dwóch dziedzin sztuki: malarstwie lub
grafice i rysunku.

Temat i technika prac są dowolne; wymiary nie mogą przekraczać 150 cm (suma dwóch boków:
wysokość + szerokość). Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu do 3 prac w każdej
kategorii.

Konkurs zostanie podzielony na dwa etapy. W pierwszym z nich należy wysłać wypełniona
kartę uczestnictwa (nie należy przesyłać prac), zawierającą: dane osobowe (imię i nazwisko,
PESEL, adres, numer  telefonu, adres e-mail, kserokopię grupy niepełnosprawności lub stopnia
niepełnosprawności, wykształcenie, informację o przebiegu działalności twórczej), zdjęcie pracy
? w formacie 13x18 cm ? lub wydruk komputerowy, opis pracy (tytuł, format, technika, rok
wykonania). W przypadku zgłoszenia 3 prac do każdej z nich należy przygotować oddzielny
egzemplarz karty uczestnictwa.         

Zgłoszenia należy przesyłać do 30 czerwca 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) na
adres: Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych, ul. Królewska 94, 30-079 Kraków. Karty
zgłoszeniowe wraz z wymaganymi dokumentami można również dostarczyć do Galerii
Stańczyk przy ul. Królewskiej 94, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-17.00.

Na podstawie nadesłanych zgłoszeń jurorzy wybiorą najlepsze prace. Uczestnicy konkursu,
którzy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do drugiego etapu, powinni przesłać oryginały
prac plastycznych. Jury oceni nadesłane prace oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.

Wszystkie prace, które przejdą do drugiego etapu konkursu, prezentowane będą na wystawie
pokonkursowej. Każdy z uczestników Biennale otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa.

Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do bezpłatnej publikacji prac w prasie, katalogu
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Biennale oraz wydawnictwach pokonkursowych.

Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszeniową można pobrać na stronie www.idn.org.pl/fson .

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
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