
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  

„NA NAJLEPSZE PRACE  

PREZENTOWANE NA STOISKU”   

6.08.2022 r. 
 

1 

 
Współorganizator 

 

 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

Partner  

 
 

Instytucja Samorządu 

Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego 

 

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 biorących udział w Kiermaszu 

rękodzieła i sztuki ludowej, którzy wyrażą chęć wzięcia udziału w konkursie. 

Okres karencji 

W konkursie nie mogą wziąć udziału twórcy nagodzeni w 2021 roku. 

Kryteria oceny 

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

następujące kryteria: 

- poziom artystyczny wykonywanych prac, 

- poziom zachowania kanonu etnograficznego - zgodność z tradycją ludową danego regionu 

etnograficznego pod względem formy, wzornictwa, użytych materiałów, oraz rodzajem 

prezentowanej twórczości, 

- ogólne wrażenie stoiska - estetyka i aranżacja, sposób prezentacji prac; 

Przebieg i czas trwania konkursu 

- konkurs odbędzie się podczas trwania 45. Międzynarodowego Jarmarku Folkloru  

w Węgorzewie w dniu 6.08.2022 r. (sobota), 

- stoiska oceniane będą w godzinach od 11.00 – 16.00, 

- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 6.08.2022 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. 

 

 


