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Galeriile „Inter-Art” Aiud Galleries  •  Piaţa Cuza Vodă 1, 515200 - Aiud, jud. Alba, Romania
Fundaţia „Inter-Art” Aiud - CUI 12360836

      www.facebook.com/InterArtAiud

ENTRY FORM / FORMULAR DE ÎNSCRIERE

for the

Intercontinental Biennial of Small Graphics
Bienala Intercontinentală de Grafică Mică
VIIth edition / ediţia a VII-a, August 2018
www.inter-art.ro/biennial

name / numele :


surname / prenumele :


date and place of birth / .  
data şi locul naşterii :


current address / adresa curentă :




telephone :


e-mail :


web page :


country you represents / .      
ţara pe care o reprezentaţi :



Nr.
Title of the Work / Titlul Lucrării

Tehnique / Tehnica

Size / Dimensiuni
1.





2.





3.





4.





5.







The artworks will be not returned, will enter to the permanent collection of the “Inter-Art” Foundation.
Lucrările nu se returnează, ele vor intra în patrimoniul Fundaţiei “Inter-Art” Aiud, România.


Deadline: June 1st, 2018. Please send only digitally filled in forms (not handwritten / scanned forms).
Dată limită: 1 iunie, 2018. Vă rugăm să trimiteți numai formulare completate digital (nu completate de mână / scanate).


IMPORTANT!!!
We accept ONLY works sent as letters in an envelope, NOT package. Specify: no commercial value
Vă rugăm expediaţi lucrările numai în format plic. Nu se acceptă colete. Specificați: „Conținut fără scop comercial”

Please send only digitally filled in forms (not handwritten / scanned forms).
The printed forms will be send together with the work in the same envelope.
 Vă rugăm să trimiteți numai formulare completate digital (nu completate de mână / scanate).
Formularele listate se expediază în același plic cu lucrarea.

Please include your biography and your personal photo.
Vă rugăm ataşati o notă biografică şi o fotografie personală.


                     Date / Data		                                               Signature / Semnătura



(Please fill in with your full name. Scanned signature not necessary)
(Completaţi cu numele dvs. Nu este necesară scanarea semnaturii)



