17. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła i Twórczości Plastycznej
Seniorów i Osób Niepełnosprawnych
Lublin, 15 października 2021 r.

REGULAMIN
1. Organizator:
 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
2. Miejsce i termin Przeglądu:
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3
październik 2021 r.
3. Cele Przeglądu:


prezentacja plastyki i rękodzieła artystycznego seniorów i osób niepełnosprawnych;



możliwość wymiany doświadczeń seniorów i osób niepełnosprawnych w ramach amatorskiej
twórczości artystycznej;



inspirowanie poszukiwań nowych form pracy artystycznej.

4. Zasady Przeglądu:


w Przeglądzie mogą brać udział nieprofesjonalni twórcy indywidualni oraz grupy twórców,
reprezentujący kluby seniora, oddziały Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
domy pomocy, warsztaty terapii zajęciowej i inne;



przedmiotem Przeglądu są wyroby dekoracyjne i użytkowe wykonane dowolną techniką
(malarstwo, haft, gobeliny, kilimy, ceramika, rzeźba, kowalstwo artystyczne, wycinanki,
stroiki, biżuteria itp.);



Przegląd ma charakter konkursu, w którym biorą udział zgłoszone prace;



oceny prac dokona powołane przez Organizatorów jury, które przyzna ich autorom nagrody
i wyróżnienia;



ilość zgłaszanych prac:
twórcy indywidualni – do 5 prac;
zgłoszenia grupowe (WTZ, domy pomocy itp.) - do 10 prac z poszczególnych pracowni,
ewent. prosimy o uzgodnienie z Organizatorem;
każda praca powinna być odpowiednio przygotowana do ekspozycji (oprawiona,
z zawieszką, zaopatrzona w metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora
lub nazwa grupy, tytuł pracy, rok powstania, technika wykonania);





w przypadku dużej ilości prac zgłoszonych do Przeglądu, Organizator zastrzega sobie prawo
do zaprezentowania na wystawie wybranych prac danego autora;



wszyscy uczestnicy i instruktorzy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

5. Termin przyjmowania prac konkursowych:
prace z kartami zgłoszeń należy dostarczyć osobiście lub pocztą w terminie do 5 października
na adres:
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin
z dopiskiem: RĘKODZIEŁO

6. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród
Galeria Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3
15 października 2021 r.
Dokładna godzina rozpoczęcia uroczystości zostanie podana później. Jednocześnie Organizator
zastrzega sobie prawo zmiany terminu.
UWAGA
Prace zgłoszone do konkursu należy odebrać z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury do 30 listopada
2021 r. – po tym terminie przechodzą na własność Organizatora.

Kontakt w sprawie Przeglądu:
Aleksandra Chojnacka - instruktor WOK tel. 81 532 42 08 w. 33
e-mail: seniorzy.wok.lublin@gmail.com (z dopiskiem w temacie maila: RĘKODZIEŁO)
Z uwagi na ochronę danych osobowych, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych, prosimy uczestników o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
administratora danych, którym jest Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.
Dane wykorzystane będą wyłącznie do celów organizacji Przeglądu. Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do udziału w Przeglądzie. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści
tych danych, ich poprawienia lub ich ewentualnego usunięcia, co jest równoznaczne z rezygnacją
z uczestnictwa w Przeglądzie.
Listy uczestników oraz listy laureatów zawierające dane w zakresie: imię, nazwisko, kategoria
artystyczna, instytucja patronująca, a także materiały fotograficzne i filmowe związane z Przeglądem
mogą być umieszczane na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury.
Wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia do 17. Wojewódzkiego Przeglądu Rękodzieła i Twórczości
Plastycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika na
przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu oraz akceptacją zasad Regulaminu.

