Organizatorzy:

Patronat medialny:

wDodatkowo wymagana jest fotorelacja z przebiegu spotkania mentora z

uczniami. Do zgłoszenia należy dołączyć 10 kodów kreskowych z Muliny DMC.
wJury P.H. „S.K” z pośród wszystkich nadesłanych prac wybierze 10, które
zakwalifikują się do drugiego etapu oraz mini konkursu hafciarskiego, który
odbędzie się podczas gali konkursu w Łodzi. Osoby nominowane do drugiego
etapu zostaną powiadomione o tym telefonicznie do 7 września 2015 r.
wCelem mini konkursu jest sprawdzenie umiejętności ucznia w haftowaniu i
czytaniu diagramu. Każdy z uczestników otrzyma zestaw zawierający:
diagram, nici nawleczone na igły oraz tkaninę naciągniętą na tamborek.
Każdy z uczestników będzie miał za zadanie w 30 minut wyszyć wzór.
Oceniana będzie jakość wykonania.
wNagrodą dla Mentora w konkursie jest szafeczka (art. 7200) zawierająca
150 pasemek muliny DMC. Każdy uczeń, który przejdzie do drugiego etapu
otrzyma w prezencie akcesoria hafciarskie.
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Każda zgłoszona praca powinna być zaopatrzona w metryczkę
identyfikacyjną trwale do niej przymocowaną (na odwrocie pracy)
zawierającą: imię i nazwisko, adres zamieszkania autora pracy (w przypadku
cyklu prac, jej numer porządkowy), nr telefonu kontaktowego, adres mailowy,
kategorię w której jest zgłaszana. Należy przesłać prace powstałe w
okresie 2013-2015 r. Nie należy nadsyłać prac, które były zgłaszane w
innych konkursach i wystawach.
Organizator przewiduje przyznanie nagród dodatkowych ufundowanych
przez regionalnych przedstawicieli firmy DMC, prasę branżową oraz sklepy
internetowe.
Każdy zgłaszający powinien szczegółowo wypełnić i podpisać kartę uczestnictwa. Konieczne jest podanie wartości pracy. Organizator wystawy
informuje, że prace o wartości powyżej 1000 zł. powinny być ubezpieczone
przez zgłaszającego.
Prace i karty uczestnictwa należy nadsyłać lub składać do 31 sierpnia 2015 r.
na adres P.H. „S.K”, ul. Przemysłowa 3, 83-000 Pruszcz Gdański.
Każdy zgłaszający powinien wpłacić 20 zł na konto:
51 1750 1325 0000 0000 1185 1398 z dopiskiem „Konkurs haftu” na adres:
Przedsiębiorstwo Handlowe „S.K”. ul. Przemysłowa 3, 83-000 Pruszcz Gd.
Kwota ta będzie przeznaczona na opłaty pocztowe i cele organizacyjne.
Kopię wpłaty prosimy dołączyć do karty uczestnictwa.

