
REGULAMIN KONKURSU

NA KORONKĘ KONIAKOWSKĄ

I BESKIDZKI HAFT KRZYŻYKOWY
Organizator główny:

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

Współorganizatorzy:
Stowarzyszenie Twórców Ludowych – Oddział Beskidzki w Bielsku-Białej

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej

Celem konkursu jest pobudzenie inwencji twórczej, utrzymanie wysokiego poziomu
artystycznego, zachowanie tradycyjnych wzorów i motywów dwóch dziedzin twórczości
charakterystycznych dla Beskidu Śląskiego: koniakowskiej koronki i haftu krzyżykowego.
Celem konkursu jest także poznanie oraz kontynuacja rękodzieł artystycznych, zachowa-

nie najcenniejszych wartości kultury ludowej odziedziczonych po przodkach.

Warunki uczestnictwa:
– konkurs ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każda dorosła osoba

oraz młodzież,

– należy złożyć od 4 do 10 prac w dowolnej formie (najmniejsza praca – średnica 30 cm),
zaopatrzonych w metryczki z godłem twórcy, równocześnie dołączając kopertę

z tym samym znakiem, w której będzie spis prac oraz dokładne dane dotyczące twórcy,
cena oraz zgoda na ewentualną sprzedaż,

– prace muszą być wykonane specjalnie na konkurs.

Prace należy składać do 15 czerwca 2011 roku
- u Pani Beaty Muszkiet w Koniakowie nr 767,

- u Pani Zuzanny Kubaszczyk w Koniakowie nr 579,
- u Pani Urszuli Rybki w Koniakowie nr 273,
- w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej,

- w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 8.

Przy ocenie prac będą przyjęte następujące kryteria:
– wartość artystyczna,

– nawiązanie do tradycji,
– poziom wykonania.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 czerwca 2011 r.

Prace na wystawę pokonkursową będzie kwalifikowała komisja.



Fundatorami nagród są:
– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

– Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej,
– Stowarzyszenie Twórców Ludowych – Oddział Beskidzki.

Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

W grupie twórców dorosłych – za koronki:

dwie I nagrody po - 1000 zł
trzy II nagrody po -   750 zł
sześć III nagród po -   600 zł

               dziesięć wyróżnień po                             -   300 zł

W grupie twórców dorosłych – za haft krzyżykowy:

       jedna I nagroda                                       - 1000 zł
dwie II nagrody po -   750 zł
dwie III nagrody po -   600 zł
trzy wyróżnienia po -   300 zł

W grupie młodzieży – za koronki i hafty

             cztery nagrody specjalne po                    -   200 zł
                                            dziesięć nagród po -     70 zł.

Komisja konkursowa podejmie ostateczną decyzję w sprawie ilości i wysokości nagród,
zachowując ich ogólną kwotę 17.700,-.

Prace będą eksponowane na wystawach pokonkursowych
w Bielsku-Białej, Cieszynie, Istebnej oraz Koniakowie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac
w celach wystawowych do 31 stycznia 2012 r.

Organizatorzy mają prawo do publikowania fotografii nadesłanych prac na stronach
internetowych ROK, w środkach masowego przekazu, serwisach internetowych oraz

wykonywania dokumentacji w formie katalogu, kaset wideo i filmów
w celach promocyjnych konkursu, bez uiszczania honorarium autorskiego.

Informacji dotyczących konkursu udziela:
Kazimiera Koim – Regionalny Ośrodek Kultury, tel. 33 8126908, 33 8220593, 33 8123333

e-mail: folklor@etnofoto.net
oraz

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej, tel. 33 855 62 08
e-mail: kultura@ug.istebna.pl


