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I. ORGANIZATOR WYSTAWY:
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
ul. S. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów.
II. UCZESTNICY
Wystawa ma charakter konkursu i adresowana jest do dorosłych
osób z województwa podkarpackiego.
III. CEL WYSTAWY
- Upowszechnianie plastyki obrzędowej poprzez zachęcenie
twórców do kontynuowania oraz upowszechniania dawnych
tradycji zdobienia pisanek.
- Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji wielkanocnych.
- Zainteresowanie odbiorców pisanką jako dziełem sztuki
ludowej, głęboko zakorzenionej w naszej kulturze.
IV. KRYTERIA OCENY Powołane przez Organizatora Jury oceniając
pisanki weźmie
pod uwagę:
- wykorzystanie tradycyjnych wzorów i metod zdobienia
wynikających z międzypokoleniowego przekazu,
- staranność i samodzielność wykonania pisanek.
Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA
- W wystawie może wziąć udział twórca powyżej 18 roku życia, który
w terminie do 14 marca 2021 r. złoży w WDK przy ul. Okrzei 7
w Rzeszowie 6 pisanek zdobionych techniką i wzornictwem
tradycyjnym dla regionu Podkarpacia.

- Pisanki należy dostarczyć w papierowym opakowaniu opatrzonym
czytelną etykietą zawierającą imię, nazwisko autora.
- Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział, zaś autorom
pisanek najwyżej ocenionych zostaną przyznane nagrody.
- Pisanki wykonane metodami nietradycyjnymi nie będą przyjmowane.
-.Warunkiem uczestnictwa w wystawie jest wypełnienie karty
zgłoszenia oraz podpisanie oświadczeń: zgody na przetwarzanie
danych osobowych, zgody na przetwarzanie wizerunku.
VI. WYSTAWA
- Pisanki będą prezentowane na wystawie w dniach
24.03-19.04. 2021 r.
- Podsumowanie wystawy odbędzie się 10 kwietnia 2021 r. (sobota)
o godz 11.00 w galerii WDK w Rzeszowie. Sposób w jaki nastąpi
podsumowanie wystawy, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród
będzie zależny od sytuacji epidemiologicznej, o czym osoby
zakwalifikowane na wystawę zostaną poinformowane.
VII. INFORMACJE DODATKOWE
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie
lub uszkodzenie nadesłanych prac powstałe w czasie przesyłki.
- Po upływie dwóch miesięcy od wezwania uczestnika do odbioru
przedmiotu nagrody na podany przez niego adres korespondencyjny i
nieodebraniu nagrody przez uczestnika w tym terminie, przedmiot
nagrody przechodzi na własność Organizatora.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
informacje o wystawie pod nr. telefonu:
tel. 17 853 52 57 w. 35

