REGULAMIN
47 KONKURSU PISANEK
im. Michała Kowalskiego w 2019 roku

ORGANIZATORZY:

Związek Ukraińców w Polsce
Koło w Gorzowie Wlkp.
Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta
w Gorzowie Wlkp.
Zjednoczenie Łemków
Koło w Gorzowie Wlkp.

TERMIN REALIZACJI:

marzec - maj 2019

MIEJSCE REALIZACJI:

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta
„Spichlerz”, ul. Fabryczna 1,
Gorzów Wlkp.

CEL KONKURSU:

- popularyzacja tradycji pisania pisanek
w okresie wielkanocnym,
- pogłębianie wiedzy o dziedzictwie
kulturowym,
- zachęta do czynnego zaangażowania
w tradycję Świąt Wielkiej Nocy,
- przybliżenie kultury ukraińskiej
i polskiej

ZASADY KONKURSU:

- w konkursie uczestniczą osoby, które
prześlą co najmniej 5 sztuk pisanek
opartych na tradycyjnych motywach
(pisanki inspirowane sztuką współczesną
nie będą brane pod uwagę)
- ocenie będą podlegać pisanki wykonane
technikami tradycyjnymi

WARUNKI KONKURSU:
1. Komisja 47 Ogólnopolskiego Konkursu Pisanek im. Michała Kowalskiego
zwana dalej Komisją będzie obradować w Muzeum Miasta Gorzowa
„Spichlerz” w Gorzowie Wlkp., ul. Fabryczna 1.
2. Komisja obradować będzie w dn. 8-9.04.2019 r., 14.04.2019 r. ogłoszeni
zostaną zwycięzcy Konkursu.
3. Komisja będzie oceniać prace nadesłane do dnia 5.04.2019 r..
4. Komisja składa się z etnologów, muzealników, kulturoznawców oraz
przedstawicieli Związku Ukraińców w Polsce i Zjednoczenia Łemków.
5. Komisja oceniać będzie pisanki pod względem wierności tradycjom
ukraińskim i polskim, wartości artystycznej, jakości wykonania i ogólnych
walorów estetycznych.
6. Ocenie podlegać będą prace wykonane na jajach kurzych, kaczych, gęsich
(wydmuszki lub ugotowane „na twardo”).
7. Prace powinny być przesłane w kartonowych opakowaniach, dobrze
zabezpieczone i opatrzone napisem „Ostrożnie szkło” .
8. Ocenie podlegać będą prace nadesłane na adres:
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta „Spichlerz”,
ul. Fabryczna 1
66-400 Gorzów Wlkp.
9. Komisja wybierze najciekawsze prace. Osoby które je wykonały zostaną
nagrodzone.
10. Nagrodzone prace będzie można obejrzeć na wystawie w Muzeum
Lubuskim im. Jana Dekerta „Spichlerz”, ul. Fabryczna 1, 66-400 Gorzów,
której uroczyste otwarcie odbędzie się dnia 14.04.209 r.
11. Ocena Komisji nie podlega zmianom ani odwołaniom.
12. Nadesłane prace stają się własnością organizatorów.
13. Komisję powołują organizatorzy Konkursu
14. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie informacji o ich
udziale w konkursie oraz wykorzystanie ich wizerunku w mediach i innych
publikatorach w szczególności na stronie internetowej Muzeum
Regulamin
pozostaje
www.muzeumlubuskie.pl.

do

wglądu

na

stronie

internetowej:

