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     REGULAMIN KONKURSU KORONKI ZAIMPROWIZOWANEJ 

1. Konkurs odbędzie się w Sansepolcro prowincja Arezzo we Wloszech, w dniach 

3-4-5 czerwca 2022 roku, w siedzibie Palazzo Pretorio, na Placu Garibaldi nr.2, ktora 
wyjatkowo       na tę okazję zostanie wykorzystana jako miejsce konkursu; 

2. Uczestnictwo jest otwarte dla wszystkich doświadczonych i utalentowanych koronczarek,

z wyjątkiem czlonkow Stowarzyszenia „Koronka miasta Piero della Francesca” z
Sansepolcro; 

3. Konkurs koronki zaimprowizowaneji odbędzie się tylko wtedy gdy liczba zgloszen osiągnie

minimum 5 osób i będzie otwarty dla maksymalnie 20 osób;

4. Celem będzie zbadanie wielu aspektów koronki, jej potencjału a takze swobody
wypowiedzi

      oraz kreatywności wykonawcow, wystawiając na probe ich zręczność i szybkość 
wykonania dziela, 

      w stosunku do dostępnego krótkiego czasu; 

5. Zgloszenie do konkursu musi by  dokonane nie pó źniej niż 30 kwietnia 2022 r.

6. Uczestnicy muszą zarejestrowa  się wypełniając formularz rejestracyjny, któ ry 
można pobra

      ze strony klikając link i wyslac go na adres e-mail Stowarzyszenia: 

      ilmerlettodisansepolcro@gmail.com; 

7. Uczestnicy muszą przyby  do Szkoły Koronki dnia 3czerwca rano. Szkola znajduje sie

na Placu Garibaldi (Piazza Garlibaldi) nr.2 w Sansepolcro (AR)

i będą mieli czas od godz.10.00 do 13.00 na kompletna rejestrację.

Wybiorą projekt rysunku do wykonania koronki, sposrod dostepnych zrealizowanych
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     przez prezesa Stowarzyszenia. Rysunek zostanie zarejestrowany, a nadany numer zostanie 

     przyklejony na wybranym kartonie i przybity pieczecia.  

     Po rejestracjii, wybrany rysunek pozostanie w szkole i bedzie zwrócony do realizacji  

     tego samego dnia o godz. 15:00, tuz przed rozpoczęciem konkursu. 

     Organizatorzy beda odpowiedzialni za jego przechowanie i anonimowosc;  

8. Czas realizacji dostępny dla wykonawcó w to piątek 5 czerwca  od 15.00 do 19.00, 

sobota 30 kwietnia od 9.00 do 13.00 i od 15.00 do 19.00

oraz niedziela 1 maja od 9.00 do 13.00, łącznie 16 godzin;

9. Przygotowane rysunki będą odpowiada  dwó m konkretnym tematom związanych 
z terytorium:

     architektura i zioła lecznicze; 

     Do każdego rysunku zalaczone będzie małe wyjaśnienie, które może być pomocne w 
zainspirowaniu 

     idei dla kazdego z wykonawców; 

10. Każdy uczestnik będzie mógł wykonać tylko jedną pracę, techniką, przedza , kolorami

i preferowanymi przez niego materiałami;

Będzie mogl wykonać całość lub część projektu i przerobic go wg wlasnej interpretacji;

11. Dopuszczonymi technikami wykonania są: koronka klockowa, koronka igłowa, Emilia Ars,

makrama, puncetto, modano, filet, koronka irlandzka, koronka z Orvieto, technika sfilato z
Sycylii; 

12. Wykonanie prac jest związane z wyznaczonym miejscem/siedziba, dlatego tez nie będzie
możliwe

       wyniesienie ich na zewnątrz i kontynuowanie poza ustalonym miejscem i czasem; 

13. Uczestnicy musza zapewnić sobie środki i materiały, przynosząc  wszystko czego

beda potrzebowac do realizacji koronki, opartej na technice ich obróbki.



Informazioni : 
Associazione “Il merletto nella città di Piero” 

tel. 0575 720298 / +39 3290842045 

       Organizatorzy zapewnia i udostępnia krzesla i stoly pomocnicze. 

14. Artefakty i rysunki z projektem zostaną odebrane 1 maja o godzinie 13:00, a następnie
Komisja

       zlozona z jury ekspertów, oceni prace i wybierze 3 pierwsze miejsca w klasyfikacji; 

15. Po zakończeniu konkursu wykonane prace zostaną niezwłocznie zwrócone właścicielom

z zastrzeżeniem sobie prawa do zdjęc dokumentalnych, które pozostana w archiwum
Stowarzyszenia; 

16. Wynik Komisji będzie niepodważalny.

17. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 1 maja o godz. 15:30 w siedzibie Palazzo
Pretorio

       Wszystkim bioracym udzial w konkursie zostanie wreczony certifikat uczestnictwa; 

18. Nagrody pieniezne: 500,00 € za 1 miejsce, 300,00 € za 2 miejsce i 200,00 € za 3 miejsce

w klasyfikacji, zostaną wreczone gotówką w zapieczętowanej kopercie, podczas ceremonii

przez Radnego ds. kultury;

19. Uczestnicy zwalniają organizatorów z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek

uszkodzenie prac;

20. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu będzie podstawą do wykluczenia z konkursu.

21. W celu uzyskania jakichkolwiek informacji lub wyjaśnień związanych z tym konkusem
prosimy

      skontaktowac się z organizatorami, numer telefonu +39 3484685358 (Polski native 
speaker odpowiada) 

                Kliknij i pobierz formularz do udziału w konkursie 




