KOTYLION INSPIROWANY TRADYCJĄ
Gminny konkurs rękodzielniczy
REGULAMIN
Organizator:

Ośrodek Kultury Gminy Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin
www.okgminalubin.pl , https://www.facebook.com/okgminalubin
tel/fax: 76/844 82 33, tel. 76/45 59 86, sekretariat@okgminalubin.pl

Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Wiejskiej Lubin.
Cele :

Przybliżenie tajników kultury regionu i tradycji przodków.

Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań rodzimą twórczością ludową.

Popularyzacja najbardziej wartościowych i ciągle żywych tradycji regionalnych oraz najciekawszych dziedzin rękodzieła
ludowego.

Wymiana wiedzy, doświadczeń pomiędzy twórcami, wzajemna inspiracja, podtrzymywanie tradycji regionalnych.

Pozyskanie oryginalnych, wartościowych prac o wysokich walorach artystycznych i etnograficznych do zbiorów na potrzeby
wystawy „Gmina Lubin wczoraj i dziś”.

Wyłonienie nowych twórców ludowych, wytwórców rękodzieła i plastyków amatorów oraz uaktywnienie już działających.

Integracja społeczności lokalnej poprzez sztukę.

Promocja rękodzieła artystycznego – kulturowo związanego z regionem.
Zasięg: Gmina Wiejska Lubin
Zasady uczestnictwa:
 Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Lubin.
 Praca konkursowa to kotylion inspirowany tradycją regionu lub tradycją przodków (wykonany różnymi technikami
rękodzielniczymi).
 Każdy kotylion powinien mieć obowiązkowo element biało-czerwony (niewielki akcent na kotylionie nawiązujący do 100 rocznicy
odzyskania przez Polskę Niepodległości).
 Wielkość kotylionu nie może przekraczać średnicy 15 cm.
 Techniką wykonania kotylionu jest rękodzieło z zakresu m.in.:
 szydełkowania,
 prac na drutach,
 haftu (płaski, wypukły, nakładany, ażurowy) – może być kolorach nawiązujących do tradycji (regionu lub przodków).
 Prace wykonane własnoręcznie.
 Prace zgłoszone na konkurs nie mogą być wcześniej wystawiane czy publikowane.
 Ilość prac na konkurs jest dowolna.
 Prace muszą być podpisane - metryczka: imię i nazwisko autora, miejsce zamieszkania, telefon lub e-mail.
 Do pracy musi być dołączony krótki opis techniki wykonania oraz w przypadku nawiązania do tradycji – jej krótką historię.
 Prace przyjmowane są do 5 października 2018 r. w siedzibie Organizatora.
 Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 12 października 2018 r. w Ośrodku Kultury Gminy Lubin podczas otwarcia wystawy
„Gmina Lubin wczoraj i dziś”.
Kryteria oceny:

Ocenie podlegać będą kotyliony wytworzone własnoręcznie uwzględniając specyfikę regionu lub tradycje przodków z niewielkim
akcentem biało-czerwonym.

Ponadto Jury powołane przez Organizatora oceniać będzie: pomysłowości, technikę i estetykę wykonania, niepowtarzalność
zdobień, ogólne wrażenie, własnoręczne wykonanie.
Nagrody:

Organizator przewiduje nagrody pieniężne.

Prace prezentowane będą podczas wystawy „Gmina Lubin wczoraj i dziś” w Ośrodku Kultury Gminy Lubin.
Ustalenia końcowe:
 Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych w celu
udziału w konkursie, promocji organizatora poprzez publikowanie danych uczestników konkursu na stronach internetowych
Ośrodka Kultury Gminy Lubin i Urzędu Gminy Lubin oraz w prasie lokalnej (art. 4 ust. 11 RODO).
 Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu oraz na podstawie art. 81 ust. 1
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089,
z 2018 r. poz. 650), dobrowolnym wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, głosu, wypowiedzi oraz utworów
audiowizualnych (w tym nagrań, fotografii, itp.) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w działaniach medialnych
prowadzonych przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin i Urząd Gminy Lubin. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę
i powielanie zdjęć oraz nagrań za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu. Powyższa zgoda nie jest ograniczona
czasowo ani terytorialnie.
 Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala Organizator.
Serdecznie zapraszamy do udziału

