
 

EUROPEAN QUILT ASSOCIATION 
 

Projekt EQA na FOQ w roku 2018 
 

„Granice” 

„Boundaries” 
 

Prace ze wszystkich krajów będą wystawione we wspólnej galerii podczas  
FOQ 2018. 

 

Regulamin 

1. Rozmiar: 35 x 50 cm 
  

2. Orientacja:  pionowa   

3. Quilt jednostronny 

4. 8 prac z każdego kraju 

5. Wykończenie: bez widocznej lamówki ani surowych brzegów 
                                                                                                                                                                                 
6. Tunel: szerokość 10 cm, przyszyty w odległości 1 cm od górnej krawędzi oraz 1 cm od bocznych krawędzi  
 
7. Metryczka: Imię i nazwisko oraz adres oznakowane niespieralnym pisakiem na tunelu 
 
8. Dozwolona jest każda technika z zastrzeżeniem, że quilt musi składać się z trzech warstw. Nie będą 

przyjmowane prace pod szkłem lub oprawione w ramy. Należy wziąć pod uwagę, że quilty delikatne lub 
sztywne są trudne w transporcie i wystawienniczo. 

 
9. Kolekcja prac pn. „Granice” zostanie po raz pierwszy pokazana na Festival of Quilts w 2018.  Quilty zostaną 

pokazane w wielu krajach europejskich, będacych członkami European Quilt Association i mogą podróżować 
aż do roku 2020. Po zakończeniu trasy wystawienniczej zostaną odesłane do ich twórców. 

 
10. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mogą wziąć udział w projekcie.  Projekt nie wymaga opłaty za 

uczestnictwo. Prace nie są przeznaczone na sprzedaż podczas trasy wystawienniczej. 
 

11. Quilty będą ubezpieczone na kwotę nominalną podczas wystawy, wliczając w to transport do / z FOQ 2018. 
(Informacje o transporcie & ubezpieczeniu na pozostałe wystawy będą dostępne w gildiach organizujących 
dane wydarzenie). Jeśli quilt zaginie lub zostanie uszkodzony, gildia członkowska EQA nie jest 
odpowiedzialna za rekompensatę. 

 
12. Zgłoszenie do projektu należy wysłać do dnia 31.12.2017 r. do  magdalena.galinska@polskipatchwork.pl 

Gotowe prace wraz z wypełnionym formularzem należy wysłać do dnia 30 marca 2018 r. na adres: 
Stowarzyszenie Polskiego Patchworku, ul. Górna 17, 05-504 Prace Duże. Prace wysłane po tym terminie nie 
będą uwzględnione. 

 
13. Każdy kraj wybierze 8 quiltów, które będą go reprezentowały, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2018. Quilt, 

który nie będzie spełniał warunków regulaminu, szczególnie gdy chodzi o rozmiar, wykończenie brzegów czy 
tunel, zostanie odrzucony. 

 
14. Zdjęcia quiltów mogą być użyte w celach marketingowych. 
 
15. Każdy kraj członkowski EQA MUSI zapewnić osiem (8) - 35cm x 50 cm prac na wystawę. Gdyby prac było 

więcej, decyzja wyboru należy do danej gildii. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń dana gildia MUSI 
zorganizować wykonanie brakujących prac. 
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WYSTAWA EQA na FOQ in 2018 
 

„Granice” 

„Boundaries” 

 
 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 
IMIĘ I NAZWISKO ..............................................  Tel./Mobile. ..................................................  

ADRES ........................................................  E-mail ............................................................  

  

 ........................................................  

 

 ........................................................  

  

 

Nazwa quiltu w języku polskim:  ...................................................................................................  

Nazwa quiltu w języku angielskim:  ..............................................................................................  

 

1. UWAGA: WSZYSTKIE quilty muszą mieć tunel szerokości 10 cm, przyszyty w odległości 1 cm  
   od górnej krawędzi oraz 1 cm od bocznych krawędzi  

WSZYSTKIE quilty muszą  zawierać poniższe informacje wypisane niespieralnym pisakiem 

na tunelu : 
                                  

      NAZWISKO AUTORA 
                                 ADRES POCZTOWY (w tym kraj) 

                                 TYTUŁ QUILTU po polsku (oraz w tłumaczeniu na angielski) 

 

WYRAŻAM ZGODĘ NA WARUNKI UCZESTNICTWA. 

 

PODPIS .....................................................   DATA .............................................................  

 

Proszę odesłać wypełniony formularz razem z quiltem do dnia 30 marca 2018 r. na adres: 
Stowarzyszenie Polskiego Patchworku, ul. Górna 17, 05-504 Prace Duże  
 


