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REGULAMENT 
Expozitia de desen și pictură 

”VIZIUNI HIBERNALE” 
30 ianuarie-10 februarie 2018 

BAIA MARE 
 

Asociatia Culturala pentru Arte Plastice și Muzică ART-M Maramures organizează în 

BaiaMare, în perioada 30 ianuarie-10 februarie 2017 Expozitia de Desen si Pictură ”VIZIUNI 

HIBERNALE”, în cadrul Salonului de Iarnă ART-M. 

 Expoziția va avea loc în Salonul Artelor al Bibliotecii Județene ”Petre Dulfu”. 

Participarea la expozitia de față este deschisă tuturor: elevi, studenți sau artiști 

(artiști cu sau fără studii de specialitate), de orice gen si naționalitate, cu vârsta peste 16 ani. 

Sunt acceptate lucrările de desen și pictură, realizate în oricare dintre tehnici: 

carbune,pastel, ulei, acrilic, tempera, acuarelă, mixtă. 

Fiecare artist poate participa cu maxim 5 lucrări. În etapa de selecție se pot înscrie 

maxim 10 lucrări. 

Taxa de participare este de 50 de lei, și se va achita doar după comunicarea 

rezultatelor de selectie.  

Membrii și cursanții asociației sunt scutiți de plata taxei. 

Plata se poate face fie prin cont bancar: titular-Asociația Culturală pentru Arte 

Plastice și Muzică ART-M Maramureș, str. Agriculturii nr 8, Baia Mare, CUI: 31626048, număr 

cont IBAN: RO04BTRLRONCRT0212044301, deschis la Banca Transilvania, cu precizarea 

Înscriere Expozitia ”VIZIUNI HIBERNALE” 2018, fie la Atelierul ART-M, în zilele de predare a 

lucrărilor,22,23 și 24 ianuarie. 

Expoziția poate fi cu vânzare. 

Asociația va aplica un adaos de 35% la prețul lucrării.  

În urma vânzări unei lucrări Asociația va elibera actele contabile necesare tranzacției. 

Înscrierile se pot face atât la Atelierul ART-M,  Baia Mare(str. Avram Iancu nr.10, et. 1, 

tel. 0722340969), în zilele de luni, marți și miercuri, între orele 16:30-20:30, cât și online, 

accesând link-ul de pe pagina de facebook (scoaladepicturaartm) cu formularul de inscriere, 

iar pe e-mail (asociatiaartm@yahoo.com) se ataseaza pozele cu lucrarile  participante. 

Înscrierea valida, la expoziție presupune acceptarea  Regulamentului de față și 

completarea formularului de înscriere online, acesta fiind considerat anexa la Regulament. 
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Selecția va fi realizată de consiliul director al asociației,în data de 21 ianuarie. 

Doar după comunicarea rezultatelor selecției, (21 ianuarie) fiecare artist va preda 

lucrările către Asociație în zilele 22, 23 si 24 ianuarie, la următorarea adresă: Baia Mare, 

Atelierul ART-M, str. Avram Iancu, între orele 16:00-20:00. 

Predarea/ridicarea lucrărilor este responsabilitatea fiecărui artist în parte. Expedierea 

tur-retur a lucrărilor prin curierat sau poștă se face pe cheltuiala artistului.  

Fiecare lucrare va trebui să fie prevăzută cu agățători si ramă. (acolo unde este cazul). 

Nu sunt acceptate lucrările care prezintă vicii tehnice sau deteriorări la partea de 

șasiu, ramă sau pânză. 

Lucrările expoziției vor fi incluse în CATALOGUL ART-M nr 4.  

Prin acceptarea regulamentului de față autorii acordă dreptul Asociației de a folosi 

imaginile lucrărilor în scopul de promovare. 

Calendarul expoziției va fi următorul: 

• 10 decembrie 2017-20 ianuarie 2018, Înscrierea participanților. 

• 21 ianuarie -Selecția lucrărilor si comunicarea rezultatelor prin e-mail ( sau 

telefonic). 

• 22,23 si 24 ianuarie -Predarea lucrărilor. 

• 30 ianuarie –Vernisajul expoziției. (ora 17:00) 

•        10 februarie- Închiderea expoziției. 

• 12,13,14  februarie – Ridicarea lucrărilor. 

Am luat la cunoștiință și sunt deacord. 
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