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Weź udział w konkursie 2016 !  

« The Magic of Colour » MAGIA KOLORU 

Temat: Każdy kolor, ciepły czy zimny, ma swoje znaczenie: krajobraz, nasz nastrój, 

nasze otoczenie, wszystko może mieć wpływ na nasz wybór i pokazać nasze 

uczucia. 

Rejestracja uczestników w edycji 2016 jest otwarta! Możesz się zarejestrować on-line 

i wypełnić formularz elektroniczny. 

Serdecznie dziękujemy członkom jury, którzy podjęli się trudnego zadania wyboru 

finalistów następnego Konkursu. 

Witamy Ann Johnston (USA), Przewodniczącą Jury, uznaną artystkę, z którą będzie 

współpracować Catherine Bonte (FR), Przewodnicząca Stowarzyszenia 

Francuskiego Patchworku oraz Edytę Sitar (USA), uznaną twórczynię.  

Dziękujemy sponsorom nagród: 

 Najlepszy w konkursie : 3,000 € ufundowana przez The European Patchwork 

Meeting 

 Japan Handicraft Instructors' Association - podróż do Japonii obejmująca 3 dni 

wystawy i warsztaty do poprowadzenia w trakcie Tokyo Quilt and Stitch show  

 Maszyna do szycia o wartości 2,500 € ufundowana przez firmę Bernina 

 Najlepsza praca uszyta na maszynie do szycia – czek na 1500 € ufundowany 

przez firmę Handi Quilter 

 Czek na 1,000 € ufundowany przez firmę Clover 

 Walizka zawierająca 212 szpulek nici warta 650 € ufundowana przez firmę 

Aurifil srl 

 Książki o wartości 500 € – ufundowane przez firmę Kaleidoscope Books 

 Czek na 500 € ufundowany przez firmę Apliquick 

 Czek na 500 € ufundowany przez France Patchwork 

 Czek na 500 € ufundowany przez wydawnictwo The Editions de Saxe 

 Czek na 500 € ufundowany przez magazyn Quiltmania 
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 « The Magic of Colour » 

MAGIA KOLORU 

Temat: Każdy kolor, ciepły czy zimny, ma swoje znaczenie: krajobraz, nasz nastrój, 

nasze otoczenie, wszystko może mieć wpływ na nasz wybór i pokazać nasze 

uczucia. 

Formularz zgłoszeniowy 

 Formularz zgłoszeniowy musi byd wypełniony WYŁĄCZNIE na naszej stronie 
począwszy od 1 lutego 2016 w zakładce „Contest” www.patchwork-europe.eu  

 Termin koocowy dla zgłoszeo : 3 lipca 2016 godz. 00:00 (rano) tzn. 2 lipca 24:00 
 Opłata: 21€/za zgłoszenie (bezzwrotna) 

Selekcja patchworków 

 Wszystkie techniki są akceptowane, wymogiem koniecznym jest spełnienie 
podstawowego kryterium charakterystycznej struktury patchworku (3 warstwy) 

 Obowiązkowy wymiar: 75 cm szerokości, 130 cm wysokości (30 cali x 51 cali) – 
akceptowana różnica w wymiarach plus/minus 5% 

 Patchwork musi byd autorski lub musi podawad źródło inspiracji 
 Patchwork musi byd wykonany w latach 2015-2016 i nie może byd wystawiany na 

żadnej innej uznanej wystawie (głównej), opublikowany w katalogu, książce lub 
magazynie z wcześniejszą datą niż zgłoszenie do konkursu 

 Patchwork musi mied tunel do zawieszenia o szerokości 8 cm (3 ¼ cala) przyszyty 
porządnie z tyłu do górnej krawędzi. Tunel powinien zaczynad się i kooczyd około 3,5 
cm (1 ¼ cala) od boków pracy. Patchwork musi mied naszytą etykietę z materiału z 
imieniem, nazwiskiem, adresem oraz numerem telefonu twórcy, tytułem i wymiarami 
pracy. Etykieta musi byd przyszyta z tyłu do dolnego prawego rogu pracy. 

 W związku z tym, że wybrane prace będą transportowane w ciągu roku (2015-2016) 
muszą byd łatwe do przewożenia. Proszę unikad zbyt delikatnych ozdób i materiałów 
w przeciwnym wypadku patchwork nie zostanie zaakceptowany. 

 Można zgłosid do konkursu maksymalnie dwie prace, przy czym tylko jedna zostanie 
wybrana. Proszę wypełnid JEDNO ZGŁOSZENIE NA JEDEN PATCHOWORK. 

Selekcja patchworków – tylko fotografie cyfrowe 

 Każde zgłoszenie musi byd wysłane przez naszą stronę internetową razem z: 
o 1 cyfrowym ogólnym zdjęciem patchworku 
o 1 cyfrowym zdjęciem dokładnego detalu patchworku 

 Zdjęcia muszą byd dobrej jakości, o dużej rozdzielczości minimum 300 dpi w formacie 
JPEG, dobrze oświetlone, na czarnym lub białym tle, w oryginalnych barwach bez 
poprawek i przeróbek 

 Zarejestruj swoje zdjęcia według następującego schemata: nazwisko_tytuł pracy (np. 
Nowak_moja praca) 

http://www.patchwork-europe.eu/
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 Jury dokona wstępnej selekcji na podstawie zdjęd cyfrowych. Jakośd twoich zdjęd 
będzie miała kluczowe znaczenie! 

Prawa autorskie (zgody) 

 Twórca patchworku zachowuje prawa autorskie do patchworku 
 Przystąpienie do konkursu oznacza automatyczną zgodę na użycie zdjęcia 

patchworku w publikacjach, ogłoszeniach i reklamach związanych z wystawą, 
włączając w to stosowne strony internetowe i media społecznościowe 

 Zdjęcia wszystkich wybranych patchworków będą opublikowane w 22 edycji katalogu  
EPM (European Patchork Meeting) “Catalogue Prestige”. 

Jury 

 Wyboru prac dokona międzynarodowe jury wyznaczone przez organizatorów 
 Decyzja jury jest ostateczna. Jury zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy, która 

nie odpowiada zdjęciom przekazanym wcześniej 
 Kryteria wyboru jury są następujące: zgodnośd z tematem, kompozycja, jakośd 

techniczna i oryginalnośd 
 

Wysyłka i ubezpieczenie 

 Patchwork będzie ubezpieczony od momentu dotarcia pod wskazany adres do 
momentu odesłania, (praca nie jest ubezpieczona w trakcie transportu) 

 Koszt wysyłki pracy w obie strony oraz ubezpieczenie przesyłki pokrywa uczestnik 
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku 

nieprawidłowego zapakowania pracy 

Sprzedaż twojego patchworku 

 Jeśli chciałbyś sprzedad swój patchwork, powinieneś podad organizatorowi swoją 
cenę 

 Jeśli patchwork zostanie sprzedany zobowiązujesz się do zwrotu 20% ceny sprzedaży 
organizatorowi 

Odesłanie patchworku 

 Możesz odebrad swój patchwork z sali prasowej w trakcie 23 European Patchwork 
Meeting (kolejnej edycji) 

 W przeciwnym wypadku patchwork będzie odesłany pocztą tydzieo po zakooczeniu 
23 edycji European Patchwork Meeting. Przypominamy, że koszty wysyłki zwrotnej i 
ubezpieczenia przesyłki pokrywa twórca. 

Wystawy objazdowe 

 Wybrane patchworki będą wystawiane w innych lokalizacjach we Francji i poza jej 
granicami - odpowiedzialnośd wówczas ponoszą organizatorzy. 
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Nagrody 

 “Best of show” (najlepsza praca wystawy) przyznawana przez  European Patchwork 
 Meeting : 3 000 € 
 UWAGA: Praca nagrodzona nagrodą “Best of show” pozostaje własnością 

organizatorów i wzbogaci kolekcję European Patchwork Meeting. 

PODSUMOWANIE: 
 Rejestracja tylko przez stronę + 2 zdjęcia cyfrowe (cała praca i wybrany szczegół, 5 

MO minimum) 
 Nie wysyłaj pracy przed jej wybraniem 
 Każde nieprawidłowo wypełnione lub otrzymane po terminie zgłoszenie będzie 

automatycznie odrzucone 

Kalendarz konkursu 
 Rejestracja tylko przez naszą stronę począwszy od 1 lutego 2016 
 Termin koocowy dla zgłoszeo : 3 lipca 2016 godz. 00:00 (rano) 2 lipca 24:00 
 Powiadomienie finalistów drogą e-mail 15 lipca 2016 
 Termin na doręczenie wybranych patchworków 21 sierpnia 2016 
 Ceremonia wręczenia nagród 14 września 2016 godz. 14:15 

 


