
Zgłoszenie dotyczące Przeglądu Twórców Rękodzieła 

 
Organizatorzy przeglądu: 

Muzeum Złota                                           Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji 
Agnieszka Grocka                                     pl. Reymonta 5 

Ewa Maciejewska                                     59-500 Złotoryja                                         

Ul. Zaułek2                                                tel.  76/8783374 

 59-500 Złotoryja 

Tel. 76/8782985  

 

Termin i miejsce realizacji: 

 Termin zgłoszenia – 30 listopad 2013r. 

 Termin wystawy: grudzień  2013r.– marzec 2014r. 

 Termin końcowy przeglądu będzie zależał od ilości zgłoszonych prac. 

 

Cel: 
- promocja rękodzieła artystycznego, 
- umożliwienie twórcom „nieprofesjonalnym” konfrontacji własnych 
dokonań i poszukiwań artystycznych w zakresie rękodzieła artystycznego, 
- prezentacja wytworów wyobraźni i rąk, 
- prezentacja mieszkańcom i turystom dawnej i współczesnej  sztuki  
rzemiosła artystycznego, 
- wspieranie i kontynuowanie tradycji rękodzieła artystycznego, 
- umożliwienie twórcom i rękodzielnikom nawiązania kontaktów 
handlowych i sprzedaży własnych wyrobów, 
- rozwijanie zainteresowań  rękodziełem artystycznym, 
- zachęcenie twórców do kontynuowania działalności odnoszących  
się do tradycji lokalnych, a także nowych rozwiązań bazujących na dawnych 
technikach i wzorach. 

 
Warunki uczestnictwa: 
1. Przegląd jest otwarty, obejmuje wszystkich twórców, profesjonalnych, 
nieprofesjonalnych i wytwórców rękodzieła artystycznego, 
2. Przedmiotem przeglądu są wyroby użytkowe i dekoracyjne – jubilerstwo, 
grafika, serwety, obrusy, bieżniki, gobeliny, kilimy, ceramika, biżuteria, 
obrazki malowane na szkle, kartki, rzeźba, stroje, stroiki, wycinanki, hafty, 
kowalstwo artystyczne, malarstwo, snycerstwo, grawernictwo, modelarstwo 
itp., 
3. Prace do przeglądu dostarczane są we własnym zakresie . 
4. Jeden autor może dostarczyć lub przywieźć dowolną ilość prac, 
opatrzonych następującymi danymi: imię i nazwisko, adres zamieszkania 
autora, tytuł i technika  wykonania pracy. 
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wstępnej selekcji . 
 



Karta zgłoszenia 

 
1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Wiek ...................................................................................................... 

   
3. Dokładny adres zamieszkania 

……………………………………………………………………………………………………….......................... 
 
……………………………………………………………………………………………………….......................... 

 
4. Numer telefonu ………………………………………………………………………. .......................... 

 
5. e-mail ..................................................................................................... 
 

6. Dziedzina twórczości, krótki opis techniki wykonanej pracy .............................  
 

………………………………………………………………............................................................. 
 
………………………………………………………………………………………………………........................... 

 
………………………………………………………………………………………………………........................... 

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

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

7. Inne uwagi:     
................................................................................................................... 

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

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

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

 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w ramach organizacji przeglądu, 
zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn.  zm.). 

     

                                         ...................................................................... 
                           (Podpis uczestnika) 

 

Wykaz prac zgłoszonych 

 
1. …………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………… 
 4.         ........................................................................... 

     

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


