6. Festiwal Rękodzieła 2015
Zapraszamy wszystkich twórców, którzy chcieliby wystawić swoje produkty oraz
zainteresowanych lokalną twórczością, do udziału w 6. Festiwalu Rękodzieła w Łebie
w dniach 21 – 23 sierpnia 2015 rok oraz do wzięcia udziału w konkursie na najlepszy
produkt roku 2015. Zgłoszenia na Festiwal można dokonać telefonicznie albo drogą
mailową (dkdp@kolping.org.pl oraz p.relations@kolping.org.pl). Dodatkowe informacje:
w sprawie udziału w Festiwalu: 665 994 446 lub 508 186 807;
w sprawie konkursu: 694 485 400.
Regulamin Konkursu
Organizator konkursu:
Dzieło Kolpinga Diecezji Pelplińskiej
Partnerzy w organizacji konkursu:
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Łebie
Lokalna Organizacja Turystyczna Łeba – Błękitna Kraina
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Łebie
Kapituła Księstwa Łeba
Centrum Informacji Turystycznej w Łebie
Instytut Balticum
Patronat:
Miasto Łeba
Patronat medialny:
Gazeta Kaszubska, Radio Głos, Radio Koszalin, Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki,
leborknews.pl, lebork24.info, pieknekaszuby.pl, naszemiasto.pl, pulskaszub.cba.pl
Wspomagający: Expressy Powiatu, gle24.pl,
Cele konkursu:
Promocja lokalnej twórczości.
Kategorie konkursu:
1. Produkty spożywcze
2. Produkty użytkowe
3. Produkty dekoracyjne
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest otwarty, udział w nim mogą wziąć osoby pełnoletnie. Adresowany
jest do twórców ludowych, rękodzielników, osób tworzących przedmioty

inspirowane tradycją regionalną oraz muszą czerpać z co najmniej jednego
waloru lokalnego: historycznego, kulturowego lub przyrodniczego z obszaru
województwa pomorskiego .
2. Każdy twórca może złożyć tylko 1 pracę w danej kategorii konkursowej.
3. Prace muszą być zgłoszone w terminie do 31. lipca 2015. Kopia (skan) zgłoszenia
drogą mailową (dkdp@kolping.org.pl), a oryginał pocztą. Do zgłoszenia
elektronicznego należy dołączyć zdjęcie produktu w formacie JPG w
rozdzielczości nie mniejszej niż 300 DPI.
4. Produkt zgłoszony do konkursu musi być dostarczony do Biura organizatora
Festiwalu do dnia 22 sierpnia 2015 do godz. 11:00
5. Prace zgłoszone na konkurs nie mogły być wcześniej nagradzane.
6. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo eksponowania nagrodzonych
prac w Rybackim Centrum Kultury i Formacji „Boleniec” w Łebie.
7. Prace powinny być zaopatrzone w następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko
autora, miejscowość, ponadto musi być dołączona karta informacyjna
zawierająca: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, nr telefonu oraz zgodę
na przetwarzanie danych w celu organizacji konkursu (w załączniku)
8. Nagrodzone prace, za zgodą autorów, stają się własnością organizatorów i mogą
być przez nich wykorzystywane w ramach statutowej działalności. Wykonawca
wyraża zgodę również na wykorzystanie prac do celów promocyjnych na
wystawach oraz zdjęć tych produktów w materiałach informacyjnych itp.
9. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów.
10. Decyzje Jury są ostateczne.
11. Informacji w sprawie konkursu udziela: Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga
w Łebie, Aleja św. Jakuba Ap. 25, 84-360 Łeba, mail: dkdp@kolping.org.pl oraz
p.relations@kolping.org.pl
12. Złożenie prac jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem konkursu
i jego akceptacją oraz zgodą na publikację zdjęć zgłoszonych do konkursu
produktów oraz danych osobowych ich twórców w środkach masowego
przekazu.
Terminy:
Ogłoszenie konkursu – 10.07.2015 r.
Zgłoszenie udziału na formularzu zgłoszeniowym – 31.07.2015
Złożenie prac – do godz. 11:00 22.08.2015 r.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród w dniu 22.08.2015 o godz. 15:00.
Kryteria oceny:
Wierność stylowi regionalnemu • Zastosowanie tradycyjnych technik i materiałów
• Precyzja i technika wykonania, walory artystyczne • Oryginalność i innowacyjność
w podejściu do tradycyjnego wzornictwa regionu
• Poszukiwanie „nowych
przestrzeni” dla wzorów i wyrobów zaczerpniętych z tradycji .
Nagrody i wyróżnienia:
Dla zwycięzców konkursu w poszczególnych kategoriach przewidziane są wyróżnienia.
Tytuł „Produkt roku 2015 - 6. Festiwalu Rękodzieła w Łebie” otrzyma jeden produkt
wybrany spośród wszystkich kategorii przez czytelników Gazety Kaszubskiej
(www.gazetakaszubska.pl). Pula nagród wyniesie w tym roku 2500 zł.

