
ZASADY 

1. Zgłoś chęć wzięcia udziału swojemu przedstawicielowi EQA  poprzez wysłanie  do dnia 31 stycznia 2023 r. 
danych obejmujących imię i nazwisko, adres pocztowy i adres mailowy.  

2. Będziesz szyć okrągły quilt o średnicy od 25 do 40 cm.  

3. Quilt ma być jednostronny bez tunelu. Na odwrocie winna znajdować się metryczka z Twoim imieniem i 
nazwiskiem, tytułem pracy i nazwą kraju.  

4. Wykończenie/oblamowanie: zgodnie ze stylem pracy, ale należy pamiętać, że muszą zostać spełnione 
wymagania odnośnie wymiarów pracy. 

5. Można zastosować dowolną technikę lub styl. Nie należy używać delikatnych ani ciężkich materiałów, 
ponieważ prace będą podróżować po całej Europie i będą przesyłane do innych krajów w kartonach.  

6. Cała kolekcja prac zostanie zaprezentowana w Birmingham podczas FesYval of Quilts w terminie 3-6 
sierpnia 2023 r.  

7. W wyzwaniu mogą wziąć udział wszyscy członkowie stowarzyszenia i nie ma żadnej opłaty wpisowej. 
Prace nie są na sprzedaż. 

8. Prosimy nie udostępniać zdjęć całych prac swojego pomysłu na żadnym forum publicznym/
społecznościowym przed opublikowaniem ich na Facebooku przez EQA. Umieszczanie niewielkich próbek 
Waszych pomysłów w grupach prywatnych na Facebooku będzie mile widziane. Zdjęcia quiltów mogą być 
wykorzystane przez EQA w celach publikacji.  

9. Zgłaszając się musisz mieć świadomość, że uczestnikami będą osoby o różnym stopniu zaawansowania. 
Nagrodą za uczestnictwo jest możliwość kontaktów z quilterami i quilterkami z innych krajów Europy. 

EUROPEAN QUILT ASSOCIATION 

Wyzwanie EQA na rok 2023 

“Flower Power” 
Celem EQA jest promowanie quilYngu, dzięki któremu możemy pokonywać 

granice oraz bariery kulturowe i językowe. Ten nowy projekt pozwoli 
quilterom i quilterkom komunikować się wzajemnie za pośrednictwem 

Facebooka lub innych mediów.   
Typowy okres FLOWER POWER lub wszechstronną potęgę kwiatów można 
postrzegać w różnoraki sposób. Znaczenie kwiatów może być bardzo różne 

w zależności od emocji, uczuć itp. 
Z niecierpliwością czekamy na bardzo różnorodną wystawę kwiatową. 



KARTA ZGŁOSZENIA 

IMIĘ I NAZWISKO:   NR TELEFONU: .  ............................................. ............................................

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

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

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

Nazwa pracy w twoim języku ojczystym:   ....................................................................................

Nazwa pracy w języku angielskim:    .............................................................................................

o Zapoznałam (em) się z zasadami i zgadzam się na warunki uczestnictwa.  

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

Niniejszą kartę zgłoszeniową przesyłamy do dnia 31 stycznia 2023 r na adres eqa@polskipatchwork.pl 

Zdjęcie skończonej pracy wysyłamy na ten sam adres do dnia 31 maja 2023 r. Zdjęcia dostarczone 
wcześniej mogą zostać wykorzystane w ogłoszeniach lub reklamach.  
Gotowe prace powinny zostać dostarczone do przedstawiciela międzynarodowego EQA do dnia 15 
czerwca 2023.   
Adres do wysyłki prac w Polsce: Joanna Machowska. Dane do wysyłki zostaną przekazane bezpośrednio 
osobom zainteresowanym.  

Interna^onal Representa^ve

Wyzwanie EQA na rok 2023 

“Flower Power” 
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