Projekt dofinansowano
ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Regulamin

R E G U L A M I N KO N K U R S U
I. Organizatorzy
		 – Łódzki Dom Kultury
		 – Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
II. Współorganizatorzy
		 – Muzeum w Łowiczu
		 – Muzeum w Łęczycy
		 – Muzeum Regionalne w Opocznie
		 – Muzeum Regionalne w Brzezinach
		 – Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego
		 – Muzeum Okręgowe w Sieradzu
III. Cele
		 – ożywienie, odtworzenie i podtrzymanie tradycji hafciarskich w województwie łódzkim
		 – przywrócenie tradycji wykonywania makatek
		 – twórcze wykorzystanie tradycyjnego dziedzictwa hafciarskiego regionów etnograficznych
województwa łódzkiego – aktywizacja twórców ludowych
		 – integracja lokalnych środowisk hafciarskich województwa łódzkiego
		 – zachęcanie artystów profesjonalnych do inspirowania się sztuką ludową
		 – wyłonienie nowych, aktualnych przesłanek, wzorców stworzonych przez przedstawicieli
młodego pokolenia
		 – kontynuacja przekazu międzypokoleniowego w kultywowaniu tradycji
		 – promocja twórczości ludowej w województwie łódzkim
IV. Zakres przedmiotowy
		 – makatka tradycyjna w zakresie formy i techniki wykonania
		 – makatka innowacyjna, alternatywna, zinterpretowana na nowo pod względem formy,
techniki i funkcji
V. Warunki uczestnictwa
		 – konkurs ma charakter otwarty i mogą wziąć w nim udział dorośli mieszkańcy
województwa łódzkiego
		 – do konkursu należy zgłaszać wyłącznie nowe prace i wykonane osobiście
		 – uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac
		 – organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo eksponowania prac konkursowych
i wykorzystania ich do celów promocyjnych
		 – warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej
na adres organizatora

VI. Miejsca i terminy przyjmowania prac:
		prace konkursowe należy nadsyłać bądź składać w Dziale Dziedzictwa Kulturowego
i Folkloru Regionów Łódzkiego Domu Kultury, ul. Traugutta 18, Łódź,
do dnia 22 września 2017 r.
lub w poniższych placówkach muzealnych do dnia 8 września 2017 r. :
		 – Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7, Łowicz
		 – Muzeum w Łęczycy, ul. Zamkowa 1, Łęczyca
		 – Muzeum Regionalne, pl. Zamkowy 1, Opoczno
		 – Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 49, Brzeziny
		 – Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego, ul. POW 11/15, Tomaszów Mazowiecki
		 – Muzeum Okręgowe, ul. Dominikańska 2, Sieradz
VII.
		
		
		

Rozstrzygnięcie konkursu
– oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu
– wszelkie decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne
– ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas otwarcia wystawy
pokonkursowej, do dnia 30 listopada 2017 r.
		 – laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia finansowe
		 – prace nagrodzone i wytypowane przez organizatorów do ekspozycji prezentowane
będą w Łódzkim Domu Kultury oraz w placówkach muzealnych na terenie województwa
łódzkiego w 2017 r. i 2018 r.
VIII. Prawa autorskie
		 – organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego fotografowania, powielania,
publikowania i eksponowania prac konkursowych oraz wykorzystania ich do celów
promocyjnych na wystawach i w wydawnictwach własnych oraz w środkach masowego
przekazu
		 – prace zostaną zwrócone autorom po zamknięciu wystawy pokonkursowej

BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELA:
Dział Dziedzictwa Kulturowego i Folkloru Regionów
Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, pok. 219
tel. 797 326 176
e-mail: osrodekregion@ldk.lodz.pl

