
REGULAMIN PROJEKTU WYSTAWY WALIZKOWEJ 

EDYCJA I 

„KWIATY” 

1. Organizatorem Projektu jest Stowarzyszenie Polskiego Patchworku (dalej SPP). 

2. Założeniem Projektu jest uszycie quiltu na podany temat - "Kwiaty”. Quilt będzie częścią 

"wystawy walizkowej", którą na czas trwania Projektu będzie dysponowało SPP. 

3. Projekt trwa od dnia zaprezentowania pierwszej wystawy przez okres 3 lat  

4. Projekt ma charakter zamknięty. Obowiązkiem uczestnika Projektu jest zapoznanie się  

z regulaminem oraz jego zaakceptowanie. 

5. Każdy uczestnik Projektu może zgłosid maksymalnie dwie prace. Zgłoszone prace nie powinny 

byd prezentowane nigdzie wcześniej. 

6. Zgłaszane prace muszą mied wymiary: 60 cm/60 cm (max +/- 2 cm).  

• Technika wykonania prac jest dowolna, o ile spełnia podstawowy warunek struktury 

quiltu (trzy połączone pikowaniem 3 warstwy),  

• nawiązuje do tematyki projektu – „Kwiaty”, 

• Ponadto praca powinna mied dwuczęściowy tunel do powieszenia o szerokości 10 cm 

po przyszyciu; obie części tunelu powinny byd solidnie przyszyte z tyłu pracy, 

w odległości minimum 3 cm od brzegów quiltu oraz 1 cm od górnej krawędzi; 

odległośd pomiędzy obiema częściami tunelu powinna wynosid minimum 10 cm. 

Po zawieszeniu pracy tunel nie może byd widoczny powyżej górnej krawędzi,  

• Praca powinna mied przyszytą z tyłu metryczkę z tytułem pracy, rokiem wykonania, 

imieniem i nazwiskiem autorki/autora oraz adresem zwrotnym wysyłki. 

 Praca może zawierad elementy wystające takie jak koraliki, cekiny, itp., jednak 

muszą mieścid się w ramach podanych wymiarów.  

 Inne elementy 3D, są niedopuszczalne, z uwagi na możliwośd ich uszkodzenia  

w czasie transportu. 

7. Zgłoszenie udziału w Projekcie następuje e-mailowo do dnia 26 lipca 2020 r. na adres: 

stowarzyszenie@polskipatchwork.pl  

8. Zakooczenie Projektu nastąpi w dniu 30 września 2020 r. Do tego dnia należy wypełnid kartę 

zgłoszeniową, która będzie dostępna na stronie www.polskipatchwork.pl, oraz załączyd 

zdjęcia pracy w formacie JPG. 

Należy przesład dwa zdjęcia:  



 jedno zdjęcie całości pracy robione na wprost (bez tła np. ściana, trawa, krzaki, 

itp.),  

 jedno zdjęcie dowolnego detalu pracy.  

 Zdjęcia powinny mied wielkośd 2-3 MB.  

 Pliki ze zdjęciami należy opisad następująco:  

Nazwisko imie_tytul / nazwisko_imie_tytul_detal (bez polskich znaków). 

9. Zgłoszone prace należy przesład do organizatorów do dnia 10 października 2020 r. na adres: 

Grażyna Tomczak, 97 – 420 Szczerców, Magdalenów 35 

10. Prace należy przysyład w kopertach. W przypadku przysłania w innej formie niż koperta, 

odsyłanie prac odbywad będzie się tylko i wyłącznie w kopertach. 

11. Organizatorzy będą na bieżąco informowad o miejscach potencjalnych wystaw. 

12. Organizatorzy zwracają się z prośbą do członków Stowarzyszenia o pomoc we wskazywaniu 

potencjalnych miejsc wystawowych oraz pomoc w organizacji wystaw. 

13. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na zaprezentowanie swojej pracy oraz upublicznianie jej 

wizerunku w celach marketingowych w miejscach wskazanych przez Organizatora - 

Stowarzyszenie Polskiego Patchworku, przez okres zgodny z zapisem w pkt. 3 

14. Organizator projektu zastrzega sobie prawo subiektywnego wyboru prac do prezentacji na 

wystawie, w przypadku ograniczonej powierzchni ekspozycji. 

15. W przypadku ustalenia kalendarza wystaw dłuższego niż określony czas trwania projektu, 

Organizator wystąpi do każdego uczestnika projektu o wyrażenie zgody na dalsze 

prezentowanie prac przez Organizatora. 

16. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polskiego Patchworku. Biorąc udział 

w projekcie uczestnik akceptuje Regulamin z klauzulą informacyjną.  

17. Po zakooczonym terminie trwania Projektu, uczestnik ma prawo pozostawid pracę na 

własnośd Stowarzyszenia Polskiego Patchworku, po złożeniu stosownego oświadczenia. 

19. Wszelkie dodatkowe informacje o Projekcie można uzyskad pisząc na adres: 

stowarzyszenie@polskipatchwork.pl 

18. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Uczestnik ma prawo zastrzec zwrot pracy po zakooczeniu 

Projektu. Praca zostanie wówczas odesłana przesyłką rejestrowaną Poczty Polskiej za 

pobraniem na adres na terenie Polski, wskazany w zgłoszeniu. Pozostawione prace 

przechodzą na wyłączną własnośd Stowarzyszenia Polskiego Patchworku w związku 

z treścią punktu 17. Zwrot pracy nastąpi po zakooczeniu projektu tj. zgodnie z zapisem w 

pkt. 3. 


