Regulamin Regionalnego Konkursu Rękodzielniczego
I. ORGANIZATORZY
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie w ramach projektu "Jo Kociewie Je w
Jeżewie" dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura –
Interwencje 2018. EtnoPolska oraz ze środków Starostwa Powiatu Świeckiego.
II. CEL KONKURSU:
 Konkurs został stworzony z myślą o wszystkich osobach, które tworzą przepiękne i niepowtarzalne
rękodzieło i tym samym kultywują tradycje przodków
 Upowszechnianie charakterystyki dziedzictwa kulturowego regionu Kociewie
 Promocja wszelkich form rękodzieła
 Rozbudzenie wrażliwości specyfikę przedmiotów ręcznie wykonywanych
Wyszukiwanie talentów i pobudzenie ich do doskonalenia swojego warsztatu
 stworzenie okazji do spotkań i wymiany doświadczeń twórców
III. ADRESACI KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do dorosłych mieszkańców regionu Kujaw i Pomorza ze szczególnym
uwzględnieniem regionu etnograficznego Kociewie. W konkursie mogą wziąć udział twórcy indywidualni,
oraz wszelkiego rodzaju podmioty w których odbywają się zajęcia związane z tematyką konkursu np.
instytucje kultury, organizacje pozarządowe, pracownie, warsztaty, koła itp.
V. TEMAT KONKURSU
Tematyka prac konkursowych powinna w miarę możliwości nawiązywać do folkloru, ze szczególnym
uwzględnieniem charakterystyki regionu Kociewie.
Konkurs zostanie przeprowadzony w kilku kategoriach takich np. jak:
- dziewiarstwo – przedmioty wykonywane wszelkimi technikami na bazie różnego rodzaju włóczki,
kordonka, sznurka itp.
- formy przestrzenne – rzeźba w drewnie, gipsie, glinie, w korzeniach, w porożu itp.
- formy inne – głównie odnoszące się do tak zwanego rękodzieła współczesnego, takiego jak: wiklina
papierowa, tekstylia, elementy naturalne itp.
Uczestnicy sami wskazują do której kategorii konkursowej kwalifikują prace. Każdy uczestnik może złożyć
jeden zestaw w każdej kategorii konkursowej. Organizator dopuszcza modyfikację kategorii zgodnie z
specyfiką prac, które wpłyną na konkurs.
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Każdy uczestnik konkursu najpóźniej do 24.10. 2018 r. do godz. 18:00, do pomieszczenia Gminnego
Ośrodka Kultury w Jeżewo, mieszczącego się w budynku Hali Sportowej w Jeżewie ul. Spacerowa 23F, 86
- 131 Jeżewo zobowiązany jest dostarczyć zestaw 2 prac. Do każdej pracy musi być umocowana etykieta
zawierająca imię i nazwisko autora oraz kategorię konkursową, w której zgłasza pracę.

1

( W przypadku dostarczenia prac za pomocą firmy dostawczej, organizator nie ponosi odpowiedzialności
za ich stan i jakość.) Prace dostarczone po wyżej wskazanym terminie, nie będą brane pod uwagę
podczas oceny konkursowej.
Każdy uczestnik zobowiązany jest również wypełnić i dostarczyć wraz z pracami kartę zgłoszeniową.
V. OCENA PRAC:
Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa. Komisja przy ocenie będzie brała pod uwagę
takie elementy jak: nawiązywać do folkloru, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki regionu
Kociewie, estetykę, sposób wykonania, przekaz artystyczny itp.
Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Z posiedzenia komisji
konkursowej zostanie sporządzony protokół. Osoby wyróżnione i nagrodzone w konkursie zostaną
o tym fakcie wcześniej powiadomione.
VI. NAGRODY:
Komisja konkursowa wyłoni laureatów w każdej kategorii. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
Komisja konkursowa przyzna nagrody rzeczowe:
Za zajęcie I miejsca
Za zajęcie II miejsca
Za zajęcie III miejsca
ewentualne wyróżnienia.
VII. DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz wystawa pokonkursowa odbędzie się w dniu
26 października 2018 r. podczas Regionalnego Festiwalu Rękodzieła i Folkloru w Domu Kultury w
Jeżewie ul. Główna 2a ok. godziny 18:00.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Prace dostarczone na konkurs należy odebrać w terminie do 2 tygodni po zakończeniu wystawy. Prace
nieodebrane w tym terminie, będą uznane za przekazane organizatorom.
2. W trakcie Regionalnego Festiwalu Rękodzieła i Folkloru w Domu Kultury w Jeżewie twórcy ludowi i
rękodzielnicy od godz. 14 mają możliwość wystawienia stoiska ze swoimi pracami w celu szerszej
prezentacji dorobku. (Organizatorzy zapewniają 1 stół i krzesło). Uczestnik może posiadać również
własne przedmioty do przygotowania stoiska. Wszystkie te informacje należy zaznaczyć w karcie
zgłoszeniowej.
Organizatorzy zapewniają drobny poczęstunek podczas Regionalnego Festiwalu Rękodzieła i Folkloru.
Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć oraz informacji
o zwycięzcach i uczestnikach konkursu, w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.
Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie.
Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie organizatora, na Facebook/Ośrodek
Kultury Jeżewo - Fanpage, a także na stronie internetowej: www.ug-jezewo.lo.pl/
6. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin, ustala się z organizatorem.
IX. KONTAKT:
Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie - 728 622 980, osobą do kontaktu w sprawie konkursu
jest Magdalena Potulska. W kategorii: formy przestrzenne - Janusz Kasak 605 660 017.
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