
1. Postanowienia ogólne
 organizatorem konkursu jest Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, 
 konkurs zasięgiem obejmuje historyczną ziemię wieluńską.

2. Celem konkursu jest:
 zaktywizowanie rzeźbiarzy z ziemi wieluńskiej do dalszej działalności artystycznej,
 umożliwienie twórcom, działającym w różnych miejscowościach ziemi wieluńskiej, 

konfrontacji własnych dokonań i poszukiwań artystycznych,
 poszukiwanie młodych twórców i zachęcenie ich do kontynuowania rodzimych tradycji 

ludowych oraz otoczenie ich opieką merytoryczną,
 udokumentowanie trwałości i ciągłości istnienia elementów kultury materialnej 

charakterystycznej dla ziemi wieluńskiej,
 pozyskanie do celów muzealnych rzeźby ludowej o znacznych walorach artystycznych.

3. Zakres przedmiotowy konkursu
Konkurs obejmuje następujące dziedziny sztuki ludowej:

 rzeźba o tematyce bożonarodzeniowej odwołująca się do cech rzeźby ludowej.

4. Warunki uczestnictwa:
 udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny,
 udział w konkursie może wziąć każdy mieszkaniec ziemi wieluńskiej, który ukończył 18 lat,
 prace dostarczone na konkurs mogą mieć charakter dowolny – zarówno użytkowy, jak 

i dekoracyjny – z tym, że winny odpowiadać tematowi konkursu i tradycyjnym wzorom 
charakterystycznym dla ziemi wieluńskiej,

 każdy uczestnik może dostarczyć dowolną ilość prac (minimum 2 sztuki),
 należy zgłaszać prace wykonane specjalnie na konkurs, samodzielnie wykonane, nigdy 

dotychczas niewystawiane,
 każdą pracę należy zaopatrzyć w trwale umocowane, nie uszkadzające przedmiotu dane:

- imię i nazwisko wykonawcy
- miejscowość z której pochodzi
- datę urodzenia
- tytuł pracy

 komisja kwalifikacyjna zastrzega sobie prawo niedopuszczania do udziału w konkursie prac 
niespełniających wymienionych warunków oraz prac o niskim poziomie artystycznym 
i estetycznym.

5. Terminy:
 prace konkursowe należy dostarczyć na adres Muzeum Ziemi Wieluńskiej, ul. Narutowicza 

13,  98-300 Wieluń, tel. (43) 843 43 34 w terminie do 29 listopada 2020 r.,
 po tym terminie prace nie będą przyjmowane,
 w przypadku, gdy dostarczenie prac jest niemożliwe, należy o tym powiadomić Muzeum 

Ziemi Wieluńskiej (proszę podać ilość i wielkość prac).

6. Rozstrzygnięcie konkursu:
 imienny skład sądu konkursowego zatwierdzony zostanie do 29 listopada 2020 r.,
 rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 grudnia 2020 r.,
 dla uczestników przewidziano nagrody pieniężne I, II, III stopnia oraz wyróżnienia, 

przyznane przez sąd konkursowy, który uwzględni przy ocenie poziom artystyczny oraz 
zgodność z tradycją sztuki ludowej regionu wieluńskiego,

 sąd konkursowy zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród lub też nie wykorzystania 
w pełnej wysokości funduszy przeznaczonych na ten cel, w zależności od poziomu 
i ilości dostarczonych prac,

 decyzje sądu konkursowego są nieodwołalne i niezaskarżalne,
 prace zakwalifikowane do udziału w konkursie prezentowane będą na wystawie 

pokonkursowej w 2020-2021 roku w Muzeum Ziemi Wieluńskiej,
 dla uczestników konkursu przewidziane jest spotkanie z okazji otwarcia wystawy 

pokonkursowej, połączone z uroczystym wręczeniem nagród i wyróżnień,
 prace uhonorowane nagrodami pieniężnymi przechodzą nieodpłatnie na własność Muzeum 

Ziemi Wieluńskiej. Pozostałe prace zostaną zwrócone po demontażu wystawy 
pokonkursowej.

7. Prawa autorskie:
 Muzeum Ziemi Wieluńskiej zastrzega sobie prawo do bezpłatnego fotografowania, 

powielania, publikowania i eksponowania prac konkursowych w celach promocyjnych 
i popularyzatorskich na wystawach i we wszelkiego rodzaju wydawnictwach własnych oraz 
w środkach masowego przekazu.

8. Sprawy różne:
 organizatorzy zastrzegają, iż nie ponoszą odpowiedzialności za stan przesyłek pocztowych,
 każdy uczestnik konkursu po otrzymaniu regulaminu powinien wypełnić i podpisać 

załączoną Kartę Uczestnictwa i dostarczyć ją do Muzeum Ziemi Wieluńskiej wraz z pracami, 
co jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu,

 wszelkie informacje związane z konkursem udziela Muzeum Ziemi Wieluńskiej 
w Wieluniu, ul. Narutowicza 13, tel./fax  (43) 843 43 34, drogą mailową: 
mzw@poczta.onet.pl  oraz na stronie www.muzeum.wielun.pl.


