Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt pod nazwą:
"Rękodzieło i tradycyjne przedmioty codziennego użytku ozdobą współczesnego człowieka i jego domu" czyli organizacja w Świetlicy
Wiejskiej w Dębinie warsztatów, wystawy i konkursu rękodzieła.
realizowany przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – małe projekty.
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

REGULAMIN KONKURSU:
"Rękodzieło i tradycyjne przedmioty codziennego użytku ozdobą
współczesnego człowieka i jego domu"
1. ORGANIZATORZY
Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu
w Rzezawie - jednostka wdrażająca: Świetlica Wiejska w Dębinie.
2. DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
Prezentacja ozdób odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2014r. w godzinach od 15.00 do ok.
18.30. na terenie sali Świetlicy Wiejskiej w Dębinie. Tego samego dnia nastąpi
rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród.
3. ADRESACI KONKURSU
Konkurs adresowany jest do mieszkańców obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania
„E.O.CENOMA”: twórców ludowych, artystów i rzemieślników.
4. CEL KONKURSU
− promocja

rękodzieła

i

prezentacja

lokalnego

Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”;
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rękodzieła

obszaru

− aktywizacja

mieszkańców

obszaru

Nadwiślańskiej

Grupy

Działania

„E.O.CENOMA”: twórców ludowych, artystów i rzemieślników;
− budowa więzi wśród lokalnej społeczności obszaru Nadwiślańskiej Grupy
Działania „E.O.CENOMA”;
− wymiana doświadczeń.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA
a) Konkurs ma charakter otwarty, nie przewiduje się pobierania opłat za udział,
jednak ilość uczestników konkursu będzie ograniczona do maksymalnie 30.
b) Każdy uczestnik będzie mógł przedstawić na swoim stanowisku dowolną ilość
swoich prac w jednej z dwóch kategorii: forma przestrzenna lub forma
płaska.
c) Podczas oceny prac uczestnik wskazuje jedną jego zdaniem najciekawszą pracę
(w wybranej przez siebie kategorii).
d) Tematyka konkursowych prac:
 Biżuteria
 Malarstwo (w tym także naszkliwne)
 Zdobienie elementów drewnianych
 Koronki
 Haft
 Tkactwo
 Garncarstwo
 Rzeźba
e) Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem
konkursu oraz dostarczenie do siedziby Organizatora poprawnie wypełnionego
formularza zgłoszeniowego.
f) Zgłoszenia rejestrowane będą w terminie od 3 czerwca do 7 sierpnia
2014r. w kolejności odbioru przez Organizatora - do udziału w
konkursie zostanie zakwalifikowane pierwsze 30 zgłoszeń.
g) Zgłoszenia można dostarczyć osobiście, nadsyłać faksem na numer: 0-14
6859881, za pomocą poczty elektronicznej na adres: kultura@rzezawa.pl, lub
drogą pocztową na adres: Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu
w Rzezawie ul. Kościelna 8, 32 – 765 Rzezawa z dopiskiem "Rękodzieło i
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tradycyjne przedmioty codziennego użytku ozdobą współczesnego człowieka i
jego domu" (decyduje data dostarczenia).
h) Każde

zgłoszenie

(za

wyjątkiem

dostarczonych

osobiście)

należy

potwierdzić telefonicznie pod nr tel. (014) 6859881.
i) Uczestnicy konkursu wykonują prace konkursowe oraz organizują dojazd na
własny koszt.
j) Prace zgłoszone do konkursu będą zwracane.
k) Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone ozdoby wykonane wyłącznie
indywidualnie.
l) Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi konkursu stół wystawowy
o wymiarach 70 x 160 cm – w przypadku konieczności zorganizowania
większego lub mniejszego stoiska wystawowego należy ustalić ewentualne
zmiany z Organizatorem.
m) Organizator konkursu zapewnia uczestnikom poczęstunek.
6. OCENA OZDÓB
Oceny dokona 5 osobowa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
Oceniając prace konkursowe Jury będzie brało pod uwagę szczególnie:
- estetykę i precyzję wykonania,
- wykorzystanie naturalnych materiałów,
-inspiracja twórczością tradycyjną
- zastosowanie tradycyjnych motywów zdobienia,
- sposób prezentacji i przygotowania ekspozycji,
- jeżeli praca składa się z kilku elementów, należy wskazać poszczególne elementy
wchodzące w skład tej pracy
- ogólne wrażenie estetyczne prac.
Komisja nagrodzi w każdej z kategorii po 5 uczestników: przyznając miejsca I, II i III
oraz dwa wyróżnienia. W przypadku, gdy w jednej z kategorii ilość zgłoszonych
uczestników będzie znacząco mniejsza niż w tej drugiej, dopuszcza się inny sposób
rozdysponowania nagród tj. łącznie w dwóch kategoriach.
Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
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Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół. Ogłoszenie
wyników konkursu i rozdanie nagród w dniu konkursu – tuż po zakończeniu obrad
Jury.
7. NAGRODY
Komisja konkursowa przyzna łącznie w dwóch kategoriach następujące nagrody:
- za I miejsca - robot kuchenny "Kasia"
- za II miejsca - odkurzacz "Zelmer"
- za III miejsca - żelazko "Philips"
oraz łącznie czterech wyróżnień - suszarki "Remington".
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
8. ZMIANY REGULAMINU KONKURSU
Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu a także zmiany
terminu przeprowadzenia Konkursu.
W przypadku zaistnienia w/w sytuacji Organizator poda taką informację
do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Rzezawa, Gminnego
Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie, oraz poinformuje każdą osobę
zgłoszoną (zakwalifikowaną) do w/w Konkursu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć
i informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.
Organizator

konkursu

zastrzega

sobie

prawo

do

zamieszczania

informacji

o konkursowych ozdobach w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.
Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte
w Regulaminie.
Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu. Regulamin
konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie Organizatora.
Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy Regulamin ustala Organizator.
10. KONTAKT
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Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 146859881, 605262345
(osoby do kontaktu – Katarzyna Lis i Magdalena Misina) lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej pod adresem: kultura@rzezawa.pl
Zapraszamy do udziału i życzymy wielu pomysłów
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