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Regulamin  

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „TKACKI DESIGN 
– obiekt użytkowy inspirowany tkaniną ludową” 

w ramach projektu 
„Tkactwo inspiruje – konkursy warsztaty, design” 

Sztuka ludowa przez wieki była inspiracją dla artystów, stając się ważnym elementem narodowej spuścizny. 
Chcemy zachęcić rzemieślników, projektantów, designerów, studentów do nowego spojrzenia na wzornictwo,  
wzajemnego inspirowania się i twórczego przekształcania motywów ludowych w nowe, współczesne wzory.  

Chodzi nam zarówno o ochronę materialnego dziedzictwa Województwa Podlaskiego z naciskiem na  
zachowanie jego autentycznych przejawów, przy jednoczesnym osadzeniu w kontekście wymogów współczesnego 

rynku, jak i przyczynienie się do rozwoju sektora kreatywnego, który, ciągle poszukuje nowych źródeł inspiracji. 

I. Organizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku 
 

II. Cele konkursu:  

− krzewienie kultury ludowej i zachowanie dziedzictwa regionu obejmującego województwo podlaskie 

− stworzenie warunków do rozwoju aktywności twórczej i konfrontacji w zakresie warsztatu  i wzornictwa  

− pozyskanie wzorów regionalnych oraz zainspirowanie nimi artystów zajmujących się projektowaniem  
 

III. Warunki uczestnictwa: 
 

1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie obiektu użytkowego w dowolnym materiale, 
inspirowanego tkaniną ludową, charakterystyczną dla województwa podlaskiego. Inspiracja może odnosić 
się do stylistyki, wzornictwa lub jednej z technik tkackich. Zobacz - tkanina dwuosnowowa, 
wielonicielnicowa, sejpak, tkanina wybierana, kilim, chodnik, krajka. Pomocne mogą być informacje na 
stronie www.dwuosnowowa.pl 
 

2. Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich; rzemieślników, projektantów, designerów, studentów i 
twórców ludowych, których inspiruje podlaska tkanina tradycyjna. 
 

3. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić do konkursu od 1 do 5 różnych prac lub zestawu prac, 
wykonanych w ciągu ostatnich dwóch lat, nie prezentowanych na innych konkursach.  
 

4. Prace konkursowe powinny być zaopatrzone w metryczki  przymocowane na odwrocie, zawierające: 
imię i nazwisko wykonawcy, 
materiał, technikę, rok wykonania, 
tytuł, nazwę własną pracy 
 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie lub dostarczenie prac wraz z kartą zgłoszenia do 
dnia 20 sierpnia 2019r.  
na adres:  

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury 
15-950 Białystok, ul. Kilińskiego 8 
z dopiskiem: Tkacki Design 

 
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania prac nadesłanych na wystawę w 

celach promocyjnych i reklamowych oraz dokumentacyjnych. 

http://www.dwuosnowowa.pl/
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7. Prace wysłane pocztą powinny być prawidłowo zabezpieczone w celu uniknięcia zniszczenia. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie przesyłki w czasie transportu. 

  
IV. Ocena i nagrody: 

 
1. Pula nagród wynosi 8 tysięcy złotych.  
2. Oceny prac dokona JURY powołane przez Organizatora konkursu.  
3. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.  
4. Jury zastrzega sobie prawo do podziału nagród. 
5. Ocenie podlegać będzie: 

− zgodność z tradycją regionu  

− wartość artystyczna /oryginalne potraktowanie tematu 

− użytkowość przedmiotu  

− jakość wykonania 
 

6. Komisja powołana przez organizatora zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do wystawy i udziału w 

konkursie prac o niskim poziomie artystycznym i technicznym, oraz nie spełniających warunków 

określonych w regulaminie. 

V. Podsumowanie konkursu: 
 

Wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Galerii 
      Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku w terminie  

 2-25 września 2019r.  
Podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród planowane jest 

25 września (środa) 2019 r. o godz. 11.00  
 

VI. Postanowienia końcowe: 
 

1. Odbiór prac (osobisty lub z upoważnieniem) będzie możliwy 25 września 2019r., po uroczystości 
podsumowania Konkursu. 

2.    Koszty dostarczenia i odbioru prac konkursowych oraz przyjazdu na imprezę podsumowującą ponoszą 
osobiście uczestnicy konkursu.  

3.    Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu. 
 

Wszelkich informacji udziela: 
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku 
Dział Sztuk Plastycznych, tel.: 85 740-37-15 
e-mail: galeria@woak.bialystok.pl 


