„PARK ART GRZYBOBRANIE”
Ogólnopolski Konkurs Plecionkarski 2021
Regulamin i karta zgłoszeniowa
Organizator:
Stowarzyszenie Polskich Plecionkarzy
Siedziba: Chrusty 1, 62-590 Golina

Współorganizator:
Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
Siedziba: ul. Zamkowa 49, 05-480 Otwock Wielki

Zadanie realizowane w ramach Programu „Kultura ludowa i tradycyjna”

„Dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i
Sportu”
TERMIN: 9-11 lipca 2021
MIEJSCE: Park Bielińskiego przy Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
I . CEL KONKURSU
- eksperymentowanie z wikliną na poziomie zaawansowanym lub początkującym, poznania jej właściwości i
możliwości wykorzystania;
- nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy plecionkarzami z terenu Polski;
- popularyzacja i kultywowanie tradycji plecionkarskich w Polsce - promowanie kultury i sztuki ze
szczególnym uwzględnieniem folkloru i tradycji;
- promowanie regionów związanych z historycznym istnieniem plecionkarstwa i wikliniarstwa;
- kształtowanie postawy utożsamiania się z dziedzictwem kulturowym – „Plecionkarstwo w Polsce” wpisane
jest na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego od 2018 roku;
- promocja polskiego plecionkarstwa i wikliniarstwa,
- pobudzenia inwencji twórczej – zainspirowanie uczestników wykonywaniem wyrobów z zastosowaniem
do parków, ogrodów, placów zabaw itp.;
- poznanie terenu i historii Parku założonego przez rodzinę Bielińskich, wybór miejsca lokalizacji pracy
konkursowej przez uczestnika konkursu;
- wprowadzenie nowego wymiaru przestrzeni Parku w Otwocku Wielkim, jako scenerii ekspozycyjnej –
dzięki artystycznym pracom wykonanym z naturalnego ekologicznego surowca.
II. TEMAT KONKURSU i WARUNKI UDZIAŁU
Tematyka konkursu: „Wiklinowe Grzyby” – autorskie prace tworzone z wykorzystaniem wikliny. Tematyka
prac „Wiklinowe Grzyby” ma prezentować figurę grzyba lub grzybów.
Praca konkursowa ma być wykonywana według harmonogramu:
Piątek 09.11.2021 - godz. 14.00 – 14.30 przyjazd uczestników, omówienie zadania konkursowego, nadanie
numeru pracy konkursowej.
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09.11.2021 - godz. 14.30-20.00 – konsultacje z mistrzem i wykonywanie prac konkursowych przez
uczestników
Sobota 10.07.2021 - godz. 9.00-20.00 Wykonywanie prac konkursowych - pod okiem mistrza, wypełnienie
kart konkursowych przez uczestników – składające się z następujących elementów: Numer pracy, Tytuł
pracy, Imię i nazwisko autora pracy, miejscowość jaką autor pracy reprezentuje, województwo jakie autor
pracy reprezentuje – podane informację będą umieszczone przez cały czas trwania konkursu oraz wystawy
prac pokonkursowych.
Niedziela 11.07.2021 – godz. 11.00-13.00 Praca jury – ocena prac konkursowych
11.07.2021. godz. 13.00 Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród przez Jury – opublikowanie
wyników konkursu na stronie stowarzyszenia i w patronackich mediach, otwarcie wystawy pokonkursowej
trwającej do 31.10.2021.
Podczas trwania konkursu odbędą się 10-11.07.20211 wydarzenia kulturalne: warsztaty, koncerty, kiermasz,
recytacje itp. – cały plan wydarzenia umieszczony zostanie na stronie stowarzyszenia:
www.stowarzyszeniepolskichplecionkarzy.pl
Uczestnik zobowiązuje się do obecności w dn. 9 lipca 2021 godz. 14.00-20.00 oraz w dn. 10 lipca 2021 godz.
9.00-20.00 . W dniu 11 lipca obecność uczestnika nie jest obowiązkowa, a chęć swojego pozostania w tym
dniu zaznacza na karcie zgłoszeniowej. UDZIAŁ W KONKURSIE JEST BEZPŁATNY. Uczestnik z własnych
środków pokrywa koszty podróży. Praca konkursowa nie może być mniejsza od sumy boków 150 cm (długość
+ szerokość + wysokość = minimum 150 cm lub średnica + wysokość = minimum 150 cm ). Praca konkursowa
może być wykonana na konstrukcji wykonanej z wikliny, metalu, drewna, kija wiklinowego lub innego typu
materiału (konstrukcja nie może być wykonana z elementów plastikowych). Dopuszcza się wcześniejsze
wykonanie szkieletu/konstrukcji „grzyba”, jednak konstrukcja ta nie może być większa niż 20% całkowitego
planowanego efektu wykonania pracy konkursowej. Wcześniejsze wykonanie konstrukcji uczestnik wykonuje
na własny koszt. Dopuszcza się używanie elementów dekoracyjnych wykonanych z surowców naturalnych
np. drewna, ceramiki, sznurka, gałązek brzozowych, kamieni itp. Dopuszcza się łączenie elementów za
pomocą drutu, sznurka, wkrętów, gwoździ, liny itp. . Wszelkie elementy dekoracyjne oraz elementy służące
do łączeń uczestnik zapewnia sobie we własnym zakresie i na własny koszt. Uczestnik we własnym zakresie
zapewnia sobie narzędzia plecionkarskie. Wszelkie potrzeby skorzystania z dostępu do energii elektrycznej,
należy zgłosić organizatorowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia konkursu. Zabrania się korzystania z energii
elektrycznej bez zgody organizatora i współorganizatora. Uczestnik we własnym zakresie (jeżeli ma taką
potrzebę) przywozi ze sobą taboret i ławkę plecionkarską. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
zniszczenie, kradzież lub zgubienie własności uczestników konkursu, jak również za szkody poczynione przez
uczestnika podczas trwania konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki
podczas trwania konkursu. Praca konkursowa nie może być duplikatem pracy wcześniej nagradzanej w
innych konkursach.
Łącznie w konkursie udział weźmie 15 chętnych uczestników z terenu Polski posiadających umiejętności
plecionkarskie. Uczestnikami mogą być osoby spełniające minimum jedno kryterium: tytuł mistrza w
zawodzie koszykarz-plecionkarz, tytuł czeladnika w zawodzie koszykarz-plecionkarz, ukończony kurs
kwalifikacyjny w zawodzie koszykarz-plecionkarz, potwierdzenie uprawiania twórczości ludowej
Plecionkarstwo – członek STL lub oświadczyć wykonywanie zawodu koszykarz-plecionkarz minimum 2 lata.
Do konkursu mogą przystąpić tylko osoby pełnoletnie. Uczestnicy wykonują pracę samodzielnie. Udział w
konkursie jest jednoosobowy.
Organizator zapewnia uczestnikom bezpłatny dostęp do surowca plecionkarskiego. Do dyspozycji uczestników
będzie różnego rodzaju wiklina: wiklina amerykanka nieokorowana parzona, wiklina amerykanka okorowana,
wiklina nieokorowana sucha - moczona, wiklina purpurowa sucha – moczona, wiklina amerykanka wybielona, kij
wiklinowy okorowany i nieokorowany (nie moczony), taśma wiklinowa. Zamówienie ilościowe i rodzajowe
wikliny oraz kija wiklinowego, dostęp do energii elektrycznej - należy złożyć telefonicznie lub e-mail do
organizatora: Tel. 607 257 428 e-mail: polscyplecionkarze@wp.pl . W zamówieniu należy określić rodzaj i ilość
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potrzebnych kilogramów wikliny. Uczestnik wykonując swoją prace powinien starannie i bezpiecznie posługiwać
się materiałem, a także utrzymywać i pozostawić stanowisko pracy w czystości.
Organizator zapewnia uczestnikom bezpłatny nocleg i wyżywienie. Uczestnikowi przysługuje:
⎯ piątek „obiadokolacja + nocleg”
⎯ sobota „śniadanie + obiadokolacja + nocleg”
⎯ niedziela „śniadanie”
Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać podpisany regulamin oraz wypełnić Kartę Zgłoszeniową.
Dodatkowo uczestnik zobowiązany jest do przesłania 1 lub 5 fotografii / skanów fotografii przedstawiających
wykonanie 5-ciu własnoręcznie wyrobów plecionkarskich. Komplet wypełnionych i podpisanych
dokumentów (skany) należy przesłać drogą e-mail: polscyplecionkarze@wp.pl – lub pozostawić w siedzibie
organizatora najpóźniej w dniu 3 lipca 2021 - z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników będzie również
brana pod uwagę kolejność wpływu zgłoszeń. Nadesłanie zgłoszenia do konkursu jest jednoznaczne z
zaakceptowaniem niniejszego regulaminu w całości. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym
regulaminie skutkuje niedopuszczeniem do udziału w konkursie.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na eksponowanie jego pracy konkursowej na wystawie pokonkursowej
wraz z danymi umieszczonymi w karcie uczestnika. Imię i nazwisko uczestnika ma się zgadzać z danymi z
karty zgłoszeniowej uczestnika.
Uczestnik może zrezygnować z udziału w konkursie – w przypadku niezależnym od uczestnika (np. choroba).
W takiej sytuacji uczestnik powinien jak najszybciej poinformować organizatora. Organizator informuje
kolejnego uczestnika z utworzonej listy rezerwowej o możliwości przystąpienia w konkursie (listy osób
niezakwalifikowanych do udziału).
III. NABÓR UCZESTNIKÓW
Termin naboru: od 20.06.2021 do 03.07.2021 przyjmowanie zgłoszeń
Organizator utworzy listę uczestników biorąc pod uwagę ich deklarowany dorobek artystyczny i zawodowy oraz
umiejętności plecionkarskie.
Ocena naboru: 04.07.2021 – wyniku naboru zakwalifikowanych uczestników zostaną umieszczone w dn. 04.07.2021
o godz. 18.00 na stronie internetowej: www.stowarzyszeniepolskichplecionkarzy.pl
Wszelkie informacje dotyczące konkursu oraz program wydarzenia zamieszczony jest na stronie internetowej
organizatora. Wysłanie samego podpisanego regulaminu i wypełnienie karty zgłoszeniowej nie gwarantuje udziału w
konkursie.
IV. OCENA PRAC
Ocena prac zostanie dokonana przez 3 osobowe Jury powołane przez organizatora . Ocena prac nastąpi w dniu 11
lipca 2021, a wyniku konkursu ogłoszone zostaną o godz. 13.00. Autorzy najwyżej ocenionych prac otrzymają
nagrody pieniężne:
I miejsce – nagroda 1 000 zł
II miejsce – nagroda 700 zł
III miejsce – nagroda 300 zł
Ponadto Jury może przyznać wyróżnienia. Przy ocenie będą brane po uwagę następujące kryteria: zgodność z
tematem, staranność wykonania – zgodny z regulaminem dobór materiałów, estetyka wykonania, używane sploty,
łączenie materiałów, jakość wykonanej pracy oraz wizja artystyczna autora pracy, stabilność wykonanej pracy oraz
możliwość jej przeniesienia. Nagrody pieniężne dla zwycięzców Konkursu zostaną przelane na konta bankowe
uczestników w terminie do 14 dni od dnia zakończenia konkursu. Wyniku konkursu zostaną również umieszczone w
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dniu 11 lipca 2021 na stronie internetowej organizatora www.stowarzyszeniepolskichplecionkarzy.pl Nagrodzeni
uczestnicy nieobecni podczas wręczenia nagród zostaną poinformowani telefonicznie po ogłoszeniu wyników.
Każdy uczestnik Konkurs otrzyma dyplom potwierdzający wzięcie udziału w konkursie w dn. 11 lipca 2021 po
ogłoszeniu wyników konkursu.
Po zakończeniu Konkursu wszystkie prace pozostaną umieszczone na terenie Parku. Po ogłoszeniu wyników konkursu
nastąpi oficjalne otwarcie wystawy pokonkursowej trwającej do 31.10.2021 oraz zostanie utworzona mapa z
lokalizacją i opisem wszystkich powstałych prac i autorów. Organizator powstałe prace zatrzymuje w celach
wystawowych.
Organizator ma prawo wprowadzać zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn organizacyjnych,
technicznych i prawnych. W szczególności zmiany mogą dotyczyć zmiany terminu konkursu lub dostosowania
regulaminu do zmian prawnych.
IV. Klauzula informacyjna RODO
Zgonie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. EU L 119 z
04.05.2016) informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników PARK ART GRZYBOBRANIE jest
Stowarzyszenie Polskich Plecionkarzy, Chrusty 1, 62-590 Golina.
Kontakt z administratorem ochrony danych osobowych- polscyplecionkarze@wp.pl
Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą w następujących celach:
a) Informowanie uczestników konkursu za pośrednictwem kontaktu telefonicznego, wiadomości sms, email – o zakwalifikowaniu się do konkursu, o wynikach konkursu,
b) Publikacji wizerunku na stronie internetowej oraz innych mediach,
c) Numer rachunku bankowego służy tylko do przekazania nagrodzonym nagrody pieniężnej,
d) Promocji konkursu,
e) Organizacji i przeprowadzenia konkursu, w tym identyfikacji uczestników i weryfikacji spełnienia przez
nich warunków, uprawniających do udziału w konkursie, określonych w regulaminie konkursu
f) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, a następnie w
celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami,
g) Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia skargi do administratora danych osobowych; uczestnik
prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,
h) Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć i filmów z jego wizerunkiem oraz na wielokrotne i
nieograniczone ich rozpowszechnianie przez organizatora, współorganizatora oraz patronów
medialnych,
i) Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie jego wizerunku w materiałach promocyjnych, promujących
działalność statutową Stowarzyszenia Polskich Plecionkarzy,
j) Podanie przez uczestników konkursu danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu uczestnictwa
w konkursie niezbędne,
k) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych przez organizatora,
l) Organizator zapewnia, że zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

Wszelkich informacji o konkursie udziela :
Ewa Świątkowska-Papińska tel. 607 257 428
e-mail: polscyplecionkarze@wp.pl
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !
Organizator:
Stowarzyszenie Polskich Plecionkarzy
Siedziba: Chrusty 1, 62-590 Golina
Tel. 607 257 428
polscyplecionkarze@wp.pl

KARTA ZGŁOSZENIOWA
PARK ART GRZYBOBRANIE – Ogólnopolski Konkurs Plecionkarski 2021
Imię i nazwisko uczestnika:………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania uczestnika:………………………………………………………………………………...……………………
Telefon:……………………..……………………….e-mail:…………………………………………………………………………….
Województwo:…………………………………..……… Nr Pesel:………………………………………………………………….
Nr konta:………………………………………………………………………………………………..
DEKLARACJA UDZIAŁU:
•

Piątek 9 lipca 2021 – udział obowiązkowy 14.00-20.00 –
Będę korzystać z noclegu zapewnionego przez organizatora: Tak/Nie

•

Sobota 10 lipca 2021 – udział obowiązkowy 9.00-20.00
Będę korzystać z noclegu zapewnionego przez organizatora: Tak/Nie

•

Niedziela 11 lipca - Wezmę udział – Tak/Nie

Potwierdzam, że posiadam umiejętności plecionkarskie (można zaznaczyć X w każdej z opcji do wyboru – jeżeli
uczestnik spełnia kryterium naboru) deklaruję, że:







Posiadam Uzyskany tytuł „Mistrz w zawodzie koszykarz-plecionkarz”
Posiadam Uzyskany tytuł „Czeladnika w zawodzie koszykarz-plecionkarz”
Posiadam Ukończony kurs kwalifikacyjny w zawodzie „koszykarz-plecionkarz”
Jestem –członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych - Uprawiana twórczość „Plecionkarstwo”
Oświadczam, że zajmuję się plecionkarstwem ponad 2 lata
Inne potwierdzenie, jakie: ……………………………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu Konkursu PARK ART GRZYBOBRANIE, który odbędzie
się w Otwocku Wielkim oraz akceptuję jego warunki.
Data…………….…………. Miejscowość…………………………….………………
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