SOUTĚŽ OIDFA - Estonsko Tartu 2020
Téma: Pohádka
Vysvětlení tématu:
Pohádka - pro každou osobu to může znamenat různé věci. Příběh z dětství rodiče nebo prarodiče,
nádherná akce nebo výlet, zamilování se do někoho, nebo celku život, který se ukázal být pohádkou.
Pohádka může být také něco imaginárního, něco mimo náš dosah, sen, který doufáme splní. Použijte
svou představivost, vytvořte něco jedinečného, vyprávějte svůj příběh – pohádku krajka!
Pravidla soutěže:
Soutěž je otevřena všem krajkářům, kromě členů výboru.
Krajka musí být navržena a zpracována účastníky.
Krajka zůstane majetkem tvůrce.
Krajka musí být původní a nemusí být dříve zveřejněny nebo předloženy v soutěžích.
Konstrukce musí být zpracována v paličkované nebo šité krajce nebo kombinace obou.
Více než jeden kus krajky může podat každá osoba.
Skupina může poslat jeden kus krajky, který je společný celé skupiny.
Maximální rozměry balené krajky 50x50x50 cm. Pokud není orámováno, nesmí být použito žádné
sklo.
Účast v soutěži dává OIDFA právo zveřejnit návrh.
Krajka bude posuzována nestrannou porotou, která bude dávat přednost originalitě, designu a
zpracování.
Rozhodnutí rozhodčích je konečné.
Ceny budou uděleny:
Individuální: 1., 2. a 3. cena a certifikáty
Mladí krajkáři do 20 let: 1. cena + certifikáty
Skupiny: 1. cena + certifikáty
Formuláře pro přihlášení jsou k dispozici na adrese:
Priit Halberg, M. Metsanurga 16, 11617 Tallinn, Estonsko
e-mail: priit.halberg@gmail.com
Odeslání krajky:
Přihlášky by měly být doručeny výboru do 31. ledna 2020.
Všechny příspěvky by měly být zaslány výboru od 1 do 30. dubna 2020, aby byly způsobilé pro vstup.
Všechny náklady na poštovné hradí účastník.
Účastník hradí náklady na dopravu a pojištění v průběhu roku.
Reprezentativní barevná fotografie krajky musí být pro identifikační účely.
Musí být jasně uvedeno jméno a adresa účastníka na fotografii krajky. Tato fotografie by také měla
nést název krajky, zobrazovat indikace (např. „nahoru“) a měly by být umístěny v obálce a uzavřeny
krajkou
Kolekce krajky:
Krajka by měla být odebrána mezi 17.00 a 18.00 hodin v neděli 2. srpna 2020 po ukončení kongresu
o poskytnutí dokladu totožnosti a fotografie podobné pro identifikační účely.
Jmenovaná osoba může s vaším jménem shromažďovat správné údaje dokumentů.
Krajka, která nebyla na konci kongresu shromážděna zaslána zpět na náklady účastníka.
Adresy:
Přihlášky by měly být zaslány do 31. ledna 2020 společnosti Priit Halberg, M. Metsanurga 16, 11617
Tallinn, Estonsko, e-mail:
priit.halberg@gmail.com.
Krajka na soutěž by měla být zaslána do 30. dubna 2020 na Angelika Nöps, Piiri 6-7, Tartu 51007
Estonsko

