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1. Konkurs ma charakter otwarty i mog¹ w nim uczestniczyæ twórcy  sztuki ludowej (m³odzie¿ i 

doroœli) z terenu powiatu cz³uchowskiego. 
2. Celem konkursu jest:

- dokonanie przegl¹du twórczoœci ludowej powiatu cz³uchowskiego,
- stworzenie mo¿liwoœci prezentacji w³asnej twórczoœci,
- pozyskanie oryginalnych prac do zbiorów etnograficznych Muzeum,
- wy³onienie nowych twórców sztuki ludowej i uaktywnienie  dotychczas dzia³aj¹cych,

 - upowszechnienie wartoœci sztuki ludowej w spo³ecznoœciach  lokalnych. 
3. Przedmiotem Konkursu jest sztuka ludowa z ró¿nych regionów Polski oraz z rodzinnych stron, 

wykonywana przez twórców sztuki ludowej na terenie powiatu cz³uchowskiego:
- haft na serwetach, obrusach oraz czêœciach stroju ludowego,
-  rzeŸba i p³askorzeŸba,
-  malarstwo na szkle, ikony,
-  garncarstwo,
-  plecionkarstwo,
-  wyroby z rogu,
-  wyroby z bursztynu,
-  zabawki, 

-  kowalstwo,

-  przedmioty obrzêdowe,



-  instrumenty muzyczne,
-  inne tradycyjne dziedziny.

4. Uczestnik konkursu mo¿e dostarczyæ maksymalnie 3 prace z ka¿dej dziedziny, wykonane specjalnie 

na Konkurs i nieprezentowane  wczeœniej publicznie.  
5. Ka¿da praca musi posiadaæ informacjê zawieraj¹c¹ nastêpuj¹ce dane:
         - tytu³/nazwa dzie³a, 
         - imiê i nazwisko autora oraz jego wiek,
         - dok³adny adres autora z kodem pocztowym.Wraz z pracami nale¿y dostarczyæ spis prac, 

sporz¹dzony w dwóch  egzemplarzach wed³ug za³¹czonej karty udzia³u. 
6. Prace konkursowe nale¿y dostarczyæ osobiœcie lub przes³aæ poczt¹ w terminie: do 13 paŸdziernika 

2017 r., na adres organizatora: Muzeum Regionalne, ul. Koœcielna  8, 77-300 Cz³uchów. 
7. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w listopadzie 2017 r. O dok³adnym  terminie organizator 

powiadomi wszystkich uczestników odrêbnym  pismem. 
8. Prace konkursowe zostan¹ przed³o¿one jury konkursowemu, które dokona oceny prac bior¹c pod 

uwagê wartoœci artystyczne oraz  zgodnoœæ z tradycj¹ sztuki ludowej. 
9. Prace oceniane bêd¹ przez komisjê, w sk³ad  której wejd¹ specjaliœci z zakresu sztuki ludowej 

powo³ani przez organizatora konkursu, w nastêpuj¹cych kategoriach:
        - m³odzie¿ do 17 lat,
        - doroœli. 
10.Przewiduje siê nagrody pieniê¿ne lub rzeczowe. Ich iloœæ i  wysokoœæ zale¿eæ bêdzie od zasobów 

finansowych organizatorów  i  decyzji komisji konkursowej. 
11.Nagrodzone i wytypowane przez komisjê konkursow¹ prace bêd¹ prezentowane na  wystawie 

pokonkursowej w Muzeum Regionalnym w Cz³uchowie, w terminie do koñca stycznia 2018 r. 
12.Odbiór  prac  po zakoñczonej wystawie odbywaæ siê bêdzie  na podobnych zasadach, jak w pkt. 6.  

Regulaminu. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie  prawo  do  pierwokupu  prac  do  zbiorów  muzealnych.
13.Uczestnicy przystêpuj¹c do konkursu wyra¿aj¹ akceptacjê Regulaminu Konkursu, a tak¿e  zgodê 

na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w karcie zg³oszeniowej na 

potrzeby realizacji Konkursu (zgodnie z Ustaw¹ z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dz. U. 

Nr 133, poz. 883) w zakresie  wymagañ organizacji Konkursu oraz na nieodp³atne przeniesienie na  

Muzeum Regionalne w Cz³uchowie autorskiego prawa maj¹tkowego zwi¹zanego z przed³o¿onymi 

pracami konkursowymi, w zakresie utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, 

wprowadzania do pamiêci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, 

wystawiania, wyœwietlania i prezentowania w sieci komputerowej (Internet) oraz za pomoc¹ wizji 

przewodowej i bezprzewodowej do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, itp. 

wykorzystywania prac konkursowych na  plakatach, w wydawnictwach, na materia³ach 

promocyjnych i innych  materia³ach wydawanych przez Muzeum Regionalne w Cz³uchowie, 

s³u¿¹cych promocji organizatora i  Konkursu.
14.Muzeum Regionalne  w Cz³uchowie  zastrzega sobie prawo do odwo³ania  Konkursu  z  przyczyn  

niezale¿nych  od  organizatora. 
15.Dodatkowych  informacji w  sprawach Konkursu udziela Muzeum Regionalne  w Cz³uchowie,  tel. 

59 822 44 03. 
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