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     Załącznik  

Organizatorzy 

Organizatorem konkursu jest Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie i Stowarzyszenie Twórców 

Ludowych oddział Warmińsko – Mazurski. 

 

Założenie i cel konkursu 

Założeniem konkursu jest mobilizacja uczestników do wrażliwości i dbałości w przestrzeganiu 

kanonów etnograficznych (prace zgodne z tradycją charakterystyczną dla poszczególnych regionów 

etnograficznych pod względem formy, wzornictwa, użytych materiałów) oraz wyglądu stoiska. 

Celem konkursu jest wyłonienie stoiska najlepszego pod względem prezentowanych prac,  

jak i estetyki. 

Uczestnicy konkursu 

W konkursie uczestniczą stoiska wystawiennicze twórców zrzeszonych w Stowarzyszeniu 

Twórców Ludowych, którzy mają uregulowaną opłatę członkowską i wyrażą chęć wzięcia udziału 

w konkursie. 

Okres karencji 

W konkursie nie mogą wziąć udziału twórcy nagodzeni w 2020 roku. 

 

Kryteria oceny 

Organizator powołuje komisję konkursową, która oceniając stoiska będzie brała pod uwagę 

następujące kryteria: 

- zgodność z tradycją danego regionu etnograficznego pod względem formy, wzornictwa,  

   użytych materiałów, 

- zgodność stoiska z dziedziną, za którą twórca otrzymał członkowstwo w STL, 

- ogólne wrażenie stoiska - estetyka i aranżacja, 

- atrakcyjność oferty prezentowanej na stoisku. 

 

Przebieg i czas trwania konkursu 

- konkurs odbędzie się podczas trwania 44. Międzynarodowego Jarmarku Folkloru w Węgorzewie 

w dniu 7.08.2021 r. (sobota), 

- stoiska oceniane będą w godzinach od 11.00 – 14.00, 

- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 7.08.2021 r. około godz. 18.00.  

 

Nagrody 

Stoiskom uznanym za najlepsze, komisja konkursowa przyznaje nagrody pieniężne za I, II i III 

miejsce oraz jedno wyróżnienie. Nagrody ufundował Marszałek Województwa Warmińsko-

Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. 

 

Postanowienia końcowe 

Uczestnicy biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych, 

wizerunku oraz twórczości we wszelkich materiałach pozakonkursowych oraz publikacjach. 

Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie. 

Nagrody finansowe zostaną opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 


