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XXVIII Konkursu na Tkaninę Dwuosnowową Janów 2020 

„Drzewo życia” 

 

I. Organizatorzy konkursu: 

➢ Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Janowie 

➢ Podlaski Instytut Kultury 

II. Współpraca: 

➢ Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej  

➢ Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie 

III. Cele konkursu: 

• podtrzymywanie regionalnej tradycji tkania dywanów dwuosnowowych 

• tworzenie warunków do rozwoju aktywności twórczej 

• upowszechnianie wartości artystycznych tkaniny dwuosnowowej  

• edukacja kulturalna 

• promocja sztuki i rękodzieła ludowego jako lokalnego dziedzictwa kulturowego 

IV. Temat konkursu:    „Drzewo życia” 

V. Warunki uczestnictwa: 

1. W konkursie mogą wziąć udział tkaczki ludowe (również nie należące do STL) z 

województwa podlaskiego i województw ościennych. 

2. Każdy uczestnik konkursu może przedłożyć do oceny dowolną ilość tkanin nowych, 

które  nie brały dotychczas udziału w innych konkursach. 

3. Do oceny przyjmowane będą wyłącznie tkaniny wykonane zgodne z ogłoszonym 

tematem konkursu, wytkane  z przędzy wełnianej na ręcznych krosnach, techniką 

dwuosnowową. 

4. Prace konkursowe powinny być wykonane w  tradycyjnych wymiarach, czyli:  

dywany – nie mniejsze niż 150 cm x 200 cm,  

makaty - nie mniejsze niż 80 cm x 200 cm. 

5. Do oceny dopuszczone będą wyłącznie tkaniny wykonane w roku 2020. 

Warunkiem udziału w konkursie jest wetkanie roku wykonania pracy. 

Nie będą przyjmowane prace nie posiadające wetkanego roku wykonania, a także te, 

w których został on umieszczony inną techniką niż dwuosnowowa. 

6. Zaleca się, aby na tkaninach były umieszczone monogramy autora.  

7. Prace konkursowe muszą być zaopatrzone w metryczki przymocowane trwale na 

odwrocie, w dolnej części tkaniny, zawierające informacje o tkaninie i jej autorze: 

nazwisko i imię wykonawcy, adres, tytuł i wymiary pracy. 

 

8. Zaleca się przyszycie na odwrocie tkaniny przy jej górnej krawędzi „kieszeni” 

(o minimalnej szerokości 8 cm) na listwę umożliwiającą wyeksponowanie pracy 

na wystawie 

 

 

 



9. Zgłoszenie udziału w konkursie należy przekazać do dnia  31 maja 2020 r. wg 

załączonego wzoru na adres:  

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie,  

Sokólska 18, 16 – 130 Janów,   

mailem na adres: goksit.janow@gmail.com 

 lub potwierdzić udział telefonicznie pod nr tel. 85 72 16 043, a zgłoszenie złożyć 

razem z pracą konkursową. 

10. Prace będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie  

do dn.15 września 2020r. 

11.  Tkaniny wysłane pocztą powinny być prawidłowo zabezpieczone w celu uniknięcia 

zniszczenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie 

przesyłki w czasie transportu. 

VI. Ocena i nagrody: 

1. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu. 

2. Ocenie podlegać będzie:  

• kompozycja tkanin oraz walory kolorystyczne (tzw. „trzecia nitka”) 

• wartość artystyczna tkanin  

• jakość wykonania 

• zgodne z tradycją wymiary 

3. Komisja przyzna nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów konkursu 

oraz ewentualnych sponsorów. Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega 

zaskarżeniu. 

4. Komisja powołana przez organizatora zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do 

udziału w konkursie prac o niskim poziomie artystycznym i technicznym oraz nie 

spełniających warunków określonych w regulaminie, a także wyboru prac na 

wystawę. 

VII. Podsumowanie konkursu: 

1. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród planowane jest w październiku 2020r. 

O dokładnym terminie podsumowania konkursu  i otwarcia wystawy uczestnicy  

zostaną powiadomieni przez organizatora.  

2.  Tkaniny zgłoszone do konkursu będą prezentowane na wystawie w Izbie Tkactwa  

Dwuosnowowego w Janowie. 

VIII. Postanowienia końcowe: 

1. Koszty dostarczenia i odbioru prac konkursowych oraz przyjazdu na imprezę 

podsumowującą ponoszą osobiście uczestnicy konkursu. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania w mediach, w 

celach promocyjnych, reklamowych oraz dokumentacyjnych wizerunków prac 

zgłoszonych do konkursu i na wystawę. 

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

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w 

przypadku istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. 

5. Wszelkich informacji udziela Justyna Grabowicz, Dyrektor GOK,S i T w Janowie, 

ul. Sokólska 18, 16 – 130 Janów,  

            tel.  85 72 16 043,  

            e-mail: goksit.janow@gmail.com 
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Obowiązek informacyjny  

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako „Administrator”) jest Gminny Ośrodek Kultury, 

Sportu i Turystyki w Janowie. Kontakt z Administratorem jest możliwy w siedzibie pod adresem : Janów. 

ul. Sokólska18, telefonicznie: 857216043 , lub mailowo: goksit.janow@gmail.com 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych: kontakt@odoonline.pl 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacjiXXVIII Konkursu na tkaninę dwuosnowową 

konkursuna podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lita RODO w zakresie danych 

wskazanych w zgłoszeniu oraz regulaminie konkursu. 

4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych 

osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, usunięcia, jeśli przetwarzanie odbywa się za wyrażoną 

wcześniej zgodą, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona 

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili, bez wpływu na prawo 

przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa 

danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi w zakresie 

infrastruktury informatycznej, utrzymania i prowadzenia strony internetowej oraz portalispołecznościowych. 

Odbiorcą danych będą ponadto partnerzy organizatora konkurs tj. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, 

Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w 

Białymstoku. 

6. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

automatycznemu profilowaniu. 

7. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z 

zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską 

i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do 

określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem 

https://www.facebook.com/about/privacy. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji konkursu i zostaną usunięte do końca bieżącego 

roku kalendarzowego. Dane osobowe pozyskane w celach promocyjnychw postaci materiału filmowego lub 

fotograficznego będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez Administratoramediów lub do wycofania 

zgody.  

9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału wkonkursie. Zgoda na 

przetwarzane wizerunku jest dobrowolna i nie wpływa na prawo udziału w konkursie. 
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