
Szanowni Państwo, 
w związku ze spotkaniem w Tarnowie (18-20 września) przesyłamy szczegóły organizacyjne 

i prośby o przesłanie/przygotowanie materiałów dotyczących Państwa galerii. 

 

1. Ankieta 

W załączniku znajdą Państwo ankietę. Uprzejmie prosimy o jej wypełnienie. Na 

Państwa odpowiedzi i załączniki czekamy do wtorku 16 września. 

2. Prezentacja Państwa galerii w Tarnowie 

W pierwszym dniu spotkania w Tarnowie (czwartek 18 września) odbędzie się 

prezentacja wszystkich instytucji, które przyjęły nasze zaproszenie. Poszczególne 

galerie (w kolejności alfabetycznej miast) prezentować będą jej delegaci. Uprzejmie 

prosimy o przygotowanie 10-minutowej prezentacji charakteryzującej Państwa 

instytucję, ilustrowanej materiałami z Państwa archiwów inspirowanego pytaniami  

z ankiety i definiującymi profil Państwa instytucji. 

Prosimy by część wizualna prezentacji zawierała: logo, zdjęcia z zewnątrz (w tym 

fasady historycznej i współczesnej), fotografie przedstawiające wystawienniczą 

przestrzeń galerii, zdjęcia wystaw z różnych okresów, przykłady prac z otoczeniem 

instytucji. 

Prosimy o przygotowanie części wizualnej prezentacji w programie PowerPoint 

wyłącznie ze slajdami (bez materiałów dźwiękowych i filmowych). 

Ze względów technicznych, uprzejmie prosimy o wcześniejsze przesłanie prezentacji - 

do wtorku 16 września, na adres plener.bwa@gmail.com. 

3. Wydawnictwa i druki 

Prosimy o przywiezienie ze sobą do Tarnowa Państwa przykładowych wydawnictw  

i druków (zostaną zaprezentowane w czasie „Pleneru”, potem włączone do jego 

dokumentacji). 

4. Noclegi 

Przypominamy, że muszą Państwo wybrać opcję noclegową. W tym celu prosimy  

o jak najszybszy kontakt z Wiolettą Rękas z zespołu BWA w Tarnowie – szczegóły  

i kontakt w osobnym załączniku. 

5. Kwestionariusz osobowy, potrzebny do wystawienia PIT-u za jeden nocleg 

finansowany przez Organizatora 

Prosimy o wypełnienie załączonego kwestionariusza, który zawiera również 

informacje podatkowe. Jeśli z jednej instytucji przyjeżdża więcej niż jeden delegat, 

Kwestionariusz wypełnia tylko jedna osoba. 

Wypełniony kwestionariusz prosimy o przesłanie do środy 17 września, na adres 

plener.bwa@gmail.com. 

 

Do zobaczenia w Tarnowie, 

Ewa Łączyńska-Widz i Ewa Tatar 

Kuratorki „Pleneru” 

Kontakt: 

Aleksandra Kubisztal / plener.bwa@gmail.com, 146888820, 606143387 

 

Kontakt dot. rezerwacji noclegów: 

Wioletta Rękas / rekas@bwa.tarnow.pl, 146888820, 698988302 

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta 

Tarnowa. 
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