REGULAMIN XXV KONKURSU
„HAFT KASZUBSKI – LINIA 2020”
1. Konkurs „Haft Kaszubski” organizowany jest od 1996r.
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 – 16 września 2020 r, o godzinie 13:00..
6. Ocena prac konkursowych: Prace konkursowe oceniać będzie komisja w składzie:
o Elżbieta Szymroszczyk-Ball – etnograf, członek Fundacji CEPELIA Polska Sztuka i Rękodzieło
w Warszawie,
o Ewa Gilewska – etnograf, Kustosz Muzeum Etnograficznego w Gdańsku,
o Benita Grzenkowicz-Ropela – etnograf, kustosz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie,
o Edmund Szymikowski – emerytowany dyrektor Gminnego Domu Kultury w Linii, hafciarz
o Teresa Hirsz – 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 30 czerwca 2020 r.
• uczestnik konkursu przekazuje prace do Gminnego Domu Kultury w Lini osobiście lub pocztą na koszt własny,
• do udziału w konkursie mogą być przekazane PRACĘ NOWE , wykonane własnoręcznie zgodnie z kanonami szkół
haftu kaszubskiego, oraz prace z haftem szkoły gdańskiej.
• organizator konkursu ma prawo zaprezentować na wystawie pokonkursowej wybrane prace.
• Każda praca musi posiadać etykietkę z imieniem i nazwiskiem autora, adresem zamieszkania lub adresem szkoły
i klasę do jakiej autor uczęszcza. Etykietka musi być z tkaniny lub przylepca tkaninowego lub wiskozowego,
przyfastrygowana drobną fastrygą lub naklejona na lewej stronie pracy. Nie będą przyjmowane pracę z etykietą
papierową i przypięta szpileczką.
• Do przekazanych na konkurs prac należy dołączyć spis zawierający imię i nazwisko autora, spis przekazanych prac
i ich liczbę (np. serwetka kwadratowa, prostokątna, owalna, okrągła, fartuch, bluzka, poduszka, obrus (kształt), stuła,
ornat, czepiec, chusta, torebka, obraz itd.)
8. Nagrody i wyróżnienia:
• przywiduje się nagrody pieniężne i rzeczowe w kategoriach: dzieci kl. I-IV i V-VIII, 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 30
kwietnia 2020 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, 16
września 2020 r., o godzinie 13:00.
11. Sprawy różne:
• Zwrot prac nastąpi po zakończeniu wystaw- prace nie będą wcześniej zwracane autorom
• Informacji o konkursie udziela Dyrektor GDK w Lini –
Kamila Soroko , tel. 58/ 572-81-64,
gok@gminalinia.com.pl;
• Edmund Szymikowski, tel. 514-988-773, pomysłodawca konkursu, były dyr. GDK w Lini.

Z poważaniem
Kamila Soroko

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. Planowa ilość prac
…………………………………………………………………………………………
5. Wycena pracy………………………………………… (Należy określić w przypadku, gdy istnieje
możliwość sprzedaży pracy).
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu. Jednocześnie wyrażam
prezentowanie moich prac na wystawach organizowanych przez GDK poza Linią.

zgodę

na

....................................................
podpis uczestnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Dom Kultury w Lini, ul. Turystyczna 3, 84-223 Linia wyżej podanych danych osobowych oraz
wizerunku dla celów związanych z działalnością Gminnego Domu Kultury. Podanie tych danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dostępu do
treści danych osobowych i ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

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

