
 
REGULAMIN  XXII KONKURSU 

„HAFT KASZUBSKI – LINIA 2017”  
 

 

1. Konkurs „Haft Kaszubski” organizowany jest od 1996 r.  
2. Organizator konkursu: 

• Gminny Dom Kultury w Lini. 
3. Cele konkursu: 

• upowszechnienie wartości i atrakcyjności różnych szkół haftu kaszubskiego, 
• aktywizowanie środowiska twórczego zajmującego się haftem kaszubskim, 
• pozyskiwanie nowych twórców oraz młodych talentów,  
• popularyzacja twórców ludowych (hafciarzy) i umożliwienie im prezentacji swojej twórczości, 
• upowszechnianie wartości sztuki ludowej – haftu kaszubskiego wśród społeczeństwa. 

4. Przedmiot konkursu: 
• haft czepcowy i wielobarwny na obrusach, serwetach, chustach itp. 

5. Termin organizacji konkursu:  
• Podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej – 13 czerwca 2017  r., godz. 1300. 

6. Ocena prac konkursowych: Prace konkursowe oceniać będzie komisja w składzie: 
� Elżbieta Szymroszczyk-Ball – etnograf, członek Fundacji CEPELIA Polska Sztuka i Rękodzieło 

w Warszawie,  
� Ewa Gilewska – etnograf, Kustosz Muzeum Etnograficznego w Gdańsku, 
� Benita Grzenkowicz-Ropela – etnograf, kustosz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-

Pomorskiej  w Wejherowie, 
� Edmund Szymikowski – emerytowany dyrektor Gminnego Domu Kultury w Linii, hafciarz 
� Jadwiga Sommer – Przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty Rady Gminy Linia. 

7. Zasady uczestnictwa w konkursie: 
• uczestnicy konkursu przekazują na konkurs dowolną liczbę prac z haftem kaszubskim                  

do 12 maja 2017 r. , 
• uczestnik konkursu przekazuje prace do Gminnego Domu Kultury w Lini osobiście lub pocztą na 

koszt własny, 
• do udziału w konkursie mogą być przekazane prace nowe, wykonane własnoręcznie zgodnie                  

z kanonami szkół haftu kaszubskiego, 
• organizator konkursu ma prawo zaprezentować na wystawie pokonkursowej wybrane prace. 

8.   Nagrody i wyróżnienia: 
• przywiduje się nagrody pieniężne i rzeczowe w kategoriach: dzieci, młodzież i osoby dorosłe, 
• ilość i wysokość nagród uzależniona jest od posiadanych środków finansowych organizatora 

konkursu. 
9.   Zgłoszenie uczestnictwa: 

• osoba, która zamierza brać udział w konkursie, przesyła do organizatora konkursu kartę 
zgłoszenia do dnia 31.03.2017 r., 

• zgłoszenie udziału w konkursie może nastąpić na piśmie lub telefonicznie, 
•   szkoły mogą przesłać do organizatora konkursu zbiorczą kartę zgłoszenia, podając 

przewidywaną liczbę uczestników konkursu oraz liczbę prac konkursowych. 
10. Podsumowanie konkursu oraz wystawa pokonkursowa odbędzie się w Gminnym Domu Kultury   
       w Lini, dnia 13 czerwca 2017 r. o godz. 1300. 
11. Sprawy różne:  

• informacji o konkursie udziela Dyrektor GDK w Lini – J. Trofimowicz, tel. 58/ 572-81-64; 
• Edmund Szymikowski, tel. 514-988-773, pomysłodawca konkursu,  były dyr. GDK w Lini,  

 
          Z poważaniem  

 

Jan Trofimowicz 
 
 

    



KARTA  ZGŁOSZENIA 
WOJEWÓDZKI KONKURS HAFT KASZUBSKI – LINIA  

(prosimy o wypełnienie kart pismem drukowanym) 
 
 

Województwo..................................................... Miejscowość .......................................................... 

1. Imię i nazwisko  .............................................................................................................................. 

2. Adres domowy z telefonem  ........................................................................................................... 

3. Data urodzenia ................................................................................................................................ 

4. Ilość prac ………………………………………………………………………………………… 

 
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem   konkursu. 

 

                                               .................................................... 

                                                     podpis uczestnika  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą 
z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź.zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego 
przeprowadzenia Konkursu oraz w celach promocji przedsięwzięcia. 
 
 

         ………………………………………. 
data i podpis uczestnika konkursu 

 


