
„Haftowanie, szydełkowanie, wyszywanie i inne techniki rękodzielnicze  
w tradycji śląskiej”  

Konkurs na najpiękniejszy wyrób rękodzielniczy 

 
Rok 2022 Rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim 

 
REGULAMIN KONKURSU 

 

Patronat konkursu: Wójt Gminy Lelów Krzysztof Molenda 

 
 

I. Organizator: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie, 

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie 

 

II. Cele konkursu: 

1. Uczczenie roku 2022, jako Roku Rzemiosła w Województwie Śląskim. 

2.  Promocja dziedzictwa kulturowego regionu śląskiego oraz inicjatyw lokalnych. 

3. Aktywizowanie miejscowych rękodzielników. 

4. Wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej. 

5. Zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji rękodzielniczych. 

 

III. Organizacja konkursu:  

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób dorosłych, seniorów, emerytów, Kół Gospodyń Wiejskich 

z terenu Gminy Lelów i Gmin sąsiadujących: Gminy Irządze, Janów, Koniecpol, Niegowa, Przyrów, 

Kroczyce i Szczekociny. 

2. Przedmiotem konkursu są wyroby rękodzieła artystycznego inspirowane tradycyjną sztuką ludową 

regionu śląskiego. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu oraz dostarczenie ich do organizatorów wraz 

z wykonaną pracą.  

4. Każdy uczestnik może wystawić do konkursu jedną lub dwie prace. 

5. Konkurs trwa od 23.02.2022 r. – do 23.05.2022 r. 

 

IV. Wymagania:  

1. Rękodzieło powinno być inspirowane sztuką ludową i regionalnymi tradycjami. 

2. Zgłoszone do konkursu prace należy wykonać techniką rękodzielniczą np. dzierganie, 

szydełkowanie, haft, robienie na drutach, krywulka.  



3. Rozmiar, kształt i forma rękodzieła dowolna.  

4. Ocenie zostaną poddane:  

 własnoręcznie wykonany wyrób, 

 zgodność prezentowanych prac z symboliką regionu, lokalną tradycją, 

 estetyka i precyzja wykonania, walory artystyczne rękodzieła, 

 wykorzystanie materiałów naturalnych. 

5. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora, adresem zamieszkania 

oraz numerem telefonu. Jeżeli wyrób rękodzielniczy zostanie wykonany według innej techniki niż 

wymienione w pkt. 2 dział IV, należy tę informację umieścić na metryczce i karcie zgłoszenia. 

6. Prace konkursowe należy złożyć do 23 maja 2022 roku w siedzibie jednego z organizatorów 

konkursu. 

 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie 

 ul. Szczekocińska 31, 42-235 Lelów, tel. 34 355 00 99,  

e-mail: lebp@womczest.edu.pl  

 Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie ul. Szczekocińska 31, 42-235 Lelów, tel. 34 355 00 47,  

e-mail: goklelow@gmail.com  

 Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie ul. Szczekocińska 31, 42-235 Lelów, tel. 34 355 00 90, 

e-mail: kontakt@bibliotekalelow.pl  

7. Oceny prac dokona Komisja powołana przez organizatorów konkursu. 

8. Wszyscy laureaci konkursu zostaną nagrodzeni.  

9. Termin ogłoszenia wyników i wręczenia nagród zostanie ustalony przez organizatorów konkursu, 
o czym uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 

                                                                                                                                                    
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie 

 
Pliki do pobrania: 

 Regulamin konkursu (zał. nr 1) 

 Karta zgłoszenia (zał. nr 2) 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika konkursu (zał. nr 3 ).  
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