
                 

„SKLENĚNÁ IMPROVIZACE“
SOUTĚŽNÍ ŘÁD

1. K soutěži lze přihlásit pouze individuální práce, a to ve dvou kategoriích:

I. kategorie – amatéři: tím rozumíme osoby profesně nespojené se 
sklářstvím, dále osoby, které nejsou učni, studenty nebo absolventy 
výtvarných škol, tj. nadšence, milovníky, autodidakty.

     
II. kategorie – profesionálové: tím rozumíme osoby profesně spojené se   
sklářstvím, tj. výrobce, tvůrce, dekoratéry, učně a studenty výtvarných a 
sklářských škol.

2. Práce může být zhotovena z libovolného druhu skla a s využitím libovolné 
techniky – důležitá je zejména nápaditost a pracovní náročnost. Soutěžní 
práce nejsou pojištěné.

3. Zájemci o účast v soutěži jsou povinni zaslat závaznou přihlášku 
v elektronické podobě na e-mail: informacja@piechowice.pl nebo poštou 
na adresu: Piechowicki Ośrodek Kultury, 58-573 Piechowice, ul. 
Kryształowa 53 s přípiskem „SKLENĚNÁ IMPROVIZACE“ v termínu do
24.05.2019r. 

Přihlášky, které pořadatel obdrží po termínu 24.05. 2019, nebudou 
zohledněny.

4. Po přihlášení je třeba dodat soutěžní práci do kulturního centra do 
Piechowic na Kryształowa 53 ( do p. Ewa Romańska), a to v termínu 
31.05.2019r. w hod. 08.00-16.00.

5. V termínu 07-13.06.2019r. budou soutěžní práce hodnotit od jury. Na 
hodnocení se nesmí podílet účastníci soutěže ani pracovníci, které 
pořadatel zaměstná při pořádání akce Kryształowy Weekend (Křišťálový 
víkend).

Piechowicki Ośrodek Kultury
ul. Kryształowa 53
58-573 Piechowice
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6. Dne 15.06.2019r. V 15:00 proběhne vyhlášení výsledků a předání cen v  
kategorii amatérů a profesionálů, a to: 

* I. kategorie  – amatéři * II. kategorie – profesionálové 
I. místo I. místo
II. místo II. místo
III. místo III. místo

Celková hodnota cen pro I. až II. kategorii činí 1200 zł
 
Výherci jsou zavázáni k osobnímu vyzvednutí cen dne 15.06.2019 r. od 

15:00 tj. během slavnostního vyhlášení výherců. V případě, že tak 
neučiní, získává cenu účastník soutěže zařazený na dalším místě. 

8.
Práce budou vystaveny na výstavě v Piechowicki Cultural Centre ve dnech 
07.06.-05.07.2019r.

Účastníci se zavazují k vyzvednutí soutěžních prací ve dne 08-12.07.2019 r., 
resp. po předchozím nahlášení komisaři výstavy další.
Pořadatel nenese zodpovědnost za práce, které nebudou včas vyzvednuté. 

   DALŠÍ INFORMACE:      tel.: +48 75 76 17 201; e-mail: 
informacja@piechowice.pl

Zúčastněte se soutěže a přijeďte do Piechowic 
na 

„Křišťálový víkend“ 14-15.06.2019.!
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