
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU -ZABAWY 

„Minerva – bogini rzemiosła” 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Polskiego Patchworku oraz Revorm sp. z o.o. 

dystrybutor maszyn Minerva na Polskę 

1. Założeniem konkursu jest uszycie quiltu na temat : 

„Minerva – bogini rzemiosła” 

Prace w swym przekazie powinny odnosid się do Minerwy jako bogini rzemiosła lub do 

Minervy jako marki maszyn do szycia. Słowo Minerva powinno byd wyraźnie widoczne na 

wykonanej pracy. 

2. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do 2 grudnia 2021 r. 

Prace zostaną ocenione przez jury składające się z przedstawicieli organizatorów, a  

najciekawsze zostaną nagrodzone.  

Prace oceniane będą pod względem estetycznym, technicznym oraz pod kątem zgodności z 

tematyką konkursu. 

 

3. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 2 grudnia 2021 r, w 

trakcie trwania Targów Fast Textile, na stoisku Stowarzyszenia Polskiego Patchworku. 

Organizatorzy przewidują 3 nagrody: 

1 miejsce – bon na zakup akcesoriów o wartości 500,- 

2 miejsce – bon na zakup akcesoriów o wartości 200,- 

3 miejsce – bon na zakup akcesoriów+    o wartości 100,- 

Nagrody (bony) zapewnia sponsor konkursu, firma Revorm sp z o.o. Nagrody (bony) będą 

mogły zostad zrealizowane w sklepie Dousa. Nagrody (bony) zostaną przekazane osobiście 

podczas ogłoszenia wyników konkursu. W przypadku nieobecności osoby nagrodzonej 

podczas wręczania nagród, organizator prześle nagrodę w postaci bonu elektronicznego na 

adres e-mail wskazany przez uczestnika w zgłoszeniu do niniejszego konkursu.  

4. Konkurs ma charakter otwarty. Obowiązkiem uczestnika jest zapoznanie się  

z regulaminem oraz jego zaakceptowanie. 

Każdy uczestnik konkursu może zgłosid dowolną ilośd prac. Zgłoszona praca nie powinna byd 

prezentowana nigdzie wcześniej.  



 

 

Osoby niepełnoletnie mogą wziąd udział w konkursie wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą 

rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Oryginał (skan lub zdjęcie) takiej zgody należy 

przesład na adres: stowarzyszenie@polskipatchwork.pl 

W Konkursie nie mogą brad udziału członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie 

ich najbliższych rodzin 

5. W przypadku zgłoszenia małej ilości prac, odwołania targów Fast Textile lub innych zdarzeo 

losowych, np. związanych z Covid, organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie 

konkursu lub do całkowitego odwołania konkursu. W przypadku zaistnienia takich 

okoliczności organizator niezwłocznie powiadomi o tym fakcie wszystkie osoby poprawnie 

zgłoszone do konkursu oraz poprzez ogłoszenia na oficjalnych stronach organizatorów.  

6. Zgłaszane prace:  

 muszą mied wymiary:  

      minimalna szerokośd  30 cm (+/- 2 cm), maksymalna szerokośd 80 cm (+/- 2 cm) 

      minimalna  długośd  30 cm (+/- 2 cm), maksymalna długośd 80 cm (+/- 2 cm) 

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

(trzy połączone pikowaniem warstwy)  

• nawiązują do tematyki projektu – „Minerva – bogini rzemiosła”  

• powinny 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 z dopiętym adresem zwrotnym wysyłki 

 mogą 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 

 nadsyłając prace do konkursu uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęd jego pracy na 

oficjalnych stronach i innych formach publikacji organizatorów, wykorzystanie jej do działao 

promocyjnych oraz publikację jego imienia i nazwiska jako wykonawcy. W/w działania mogą 

byd realizowane przez Stowarzyszenie Polskiego Patchworku oraz Revorm sp. z o.o. 

 zdobywcy 1, 2 i 3 nagrody odstępują wszelkie prawa do wykorzystania nagrodzonych prac 

firmie  Revorm sp. z o.o. 
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7. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje e-mailowo do dnia 15 października 2021 r. na 

adres: stowarzyszenie@polskipatchwork.pl  

8. Zakooczenie projektu nastąpi dnia 2 grudnia 2021 r. tj. w drugim dniu trwania Targów Fast 

Textile w Nadarzynie. 

9. Zgłoszone prace należy przesład do organizatorów do dnia 26 listopada 2021 r. na adres: 

Stowarzyszenie Polskiego Patchworku  

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

wizerunku w celach marketingowych w miejscach wskazanych przez Organizatora - 

Stowarzyszenie Polskiego Patchworku i firmę Revorm sp z o.o. dystrybutor maszyn Minerva  

na Polskę  przez okres zgodny z zapisem w pkt. 2 

12. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polskiego Patchworku oraz firma 

Revorm sp z o.o. dystrybutor maszyn Minerva na Polskę. Biorąc udział w projekcie uczestnik  

oświadcza, że zapoznał się z regulaminem konkursu, oraz akceptuje Regulamin z klauzulą 

informacyjną. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002, Nr 101, poz. 926 z 

późn. zm.) dla potrzeb prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłaniania 

zwycięzców, przyznania, wydania i odbioru nagród 

13. Udział w konkursie jest bezpłatny. Prace nagrodzone przechodzą na własnośd 

organizatorów. Pozostałe nienagrodzone prace zostaną zwrócone na koszt uczestnika 

konkursu, przesyłką rejestrowaną na adres na terenie Polski, wskazany w zgłoszeniu, za 

pomocą kuriera lub paczkomatu, po wcześniejszym opłaceniu przez uczestnika kosztów 

przesyłki lub dostarczenia organizatorom na adres stowarzyszenie@polskipatchwork.pl 

prawidłowo wygenerowanej, aktualnej etykiety nadawczej. Prace zostaną zwrócone do 

uczestników w terminie jednego miesiąca od daty zakooczenia konkursu.  

14. Wszelkie dodatkowe informacje o konkursie można uzyskad pisząc na adres: 

stowarzyszenie@polskipatchwork.pl 


