
Cele konkursu:
* zaprezentowanie aktualnego stanu sztuki ludowej,

* popularyzacja twórczości ludowej wśród szerokiego kręgu odbiorców,
* aktywizacja twórców do kontynuacji tradycji pisankarskich 

swoich miejscowości,
* kultywowanie rodzimych tradycji rękodzielniczych.

1. Konkurs obejmuje swym zasięgiem powiaty: jarosławski, przeworski,
     przemyski, lubaczowski.

2. Do udziału w konkursie zapraszamy osoby dorosłe wykonujące pisanki
    charakterystyczne dla danego regionu, tradycyjnymi technikami: drapaną
     i batikową oraz technikami współczesnymi.

3. Każdy uczestnik na konkurs dostarcza 10 sztuk pisanek wykonanych 
     jednolitą techniką, na jajach naturalnych.

4.Pisanki wykonane technikami współczesnymi winny nawiązywać    
  wzornictwem do tradycyjnych motywów zdobniczych oraz symboliki
    Świąt Wielkanocnych, nie dopuszcza się wykorzystywania półproduktów
    w postaci gotowych nanoszonych wzorów oraz jaj ze styropianu bądź
    plastiku. 

5. Konkurs “Mistrz-Uczeń” przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, którzy
  przejęli tradycje pisankarskie od swoich mistrzów. Uczniowie powinni
   zaprezentować 5 sztuk pisanek, a ich mistrzowie 10 pisanek wykonanych
    tą samą techniką. Kryteria oceny są takie same jak w konkursie głównym.

6. Laureaci pierwszych nagród w konkursie na pisankę z 2013 roku nie mogą
  brać udziału w tegorocznej edycji konkursu. Nie dotyczy kategorii
    “Mistrz-Uczeń”.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie czytelnie wypełnionej
   karty zgłoszenia wraz z pisankami (w koszyczku) dnia 7 kwietnia 2014 r. 
    w godz. 8.00 - 16.00 oraz 8 kwietnia br. w godz. 10.00 - 18.00 do Działu
 Informacyjno-Metodycznego Centrum Kulturalnego w Przemyślu 
   (II piętro).

8. Organizatorzy powołują komisję, która oceniać będzie pisanki
      w poszczególnych kategoriach biorąc pod uwagę w szczególności: 
    * Technika drapana i batikowa - zgodność z tradycją regionu, dobór
            wzornictwa, użycie naturalnych barwników.
  * Technika współczesna - ogólny wyraz artystyczny pisanek,
            nawiązywanie wzornictwem do tradycyjnych wzorów regionu.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 kwietnia 2014 roku podczas
  “Kwietnej Niedzieli” Jarmarku Rękodzieła Ludowego w Centrum
      Kulturalnym w Przemyślu - Klub “Piwnice”,  początek o godz. 14.00.

10. Wszystkie zgłoszone do konkursu pisanki będzie można obejrzeć 
      podczas wystawy pokonkursowej w Klubie “Piwnice” w godz. 14 - 15 
        podczas “Kwietnej Niedzieli”.

11. Pisanki zgłoszone na konkurs będą do odebrania za pokwitowaniem 
       po godz. 15.00 w Klubie “Piwnice” CK.

12. W przypadku nie odebrania pisanek przez twórcę przechodzą one na
       własność organizatora.

  Planowany program
 “Kwietnej Niedzieli” Jarmarku Rękodzieła Ludowego:

godz. 14. 00 otwarcie jarmarku
godz. 14.00 - 17.00 Jarmark Rękodzieła Ludowego
godz. 14.00 - 15.00 wystawa pokonkursowa pisanek

godz. 15.30 występ zespołu folklorystycznego
godz. 16.00 ogłoszenie wyników konkursu na pisankę wielkanocną

Wszelkich informacji o konkursie udziela:
Agata Hemon - specjalista ds. folkloru 
Centrum Kulturalnego w Przemyślu    

tel. /16/ 678 20 09 wew. 534
e-mail: a.hemon@ck.przemysl.pl

.
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