
Regulamin Konkursu „Opowiedz mi historię”

Organizacja Konkursu

1) Organizatorem  Konkursu  jest  EMB  Systems.  Za  część  merytoryczną  i  techniczną
odpowiada nieformalna grupa „Patchwork Mazowiecki”.

2) Konkurs  odbywa  się  od  dnia  7 października  2022  do  28  lutego  2023,  Oficjalne
rozstrzygnięcie  Konkursu  nastąpi  podczas  wernisażu  wystawy  pokonkursowej  lub  w
przypadku  podwyższonego  zagrożenia  epidemiologicznego  na  stronie  internetowej
Organizatora Konkursu. Uczestnicy zostaną poinformowani o sposobie prezentacji wyników
Konkursu na 7 dni przed wydarzeniem. Organizator zastrzega poinformowanie Uczestników
w  trybie  późniejszym,  o  ile  będzie  to  podyktowane  przyczynami  niezależnymi  od
Organizatora.

3) Konkurs polega na uszyciu i zgłoszeniu do Organizatora patchworku, który wypełnia swoją
tematyką hasło Konkursu - „Opowiedz mi historię”.

4) Na potrzeby konkursu termin "patchwork" rozumiemy jako obiekt zszyty z trzech warstw
(wierzch,  wypełnienie,  spód)  połączonych  ze  sobą  za  pomocą  szwu.  Dozwolone  są
wszelkiego  rodzaju  naszycia  i  aplikacje  oraz  obiekty  zeszyte  z  dwóch  warstw,  z
pominięciem wypełnienia. Dopuszczamy technikę pojagi.

5) Jeden Uczestnik może zgłosić jedną pracę
6) Prace nie mogą być mniejsze nić 50x50 cm ani większe niż 150x150 cm
7) Prace  należy  zgłaszać  w  kategoriach  zależnych  od  posiadanych  umiejętności  i

doświadczenia: 
Początkujący – osoby szyjące patchworki krócej niż 3 lata
Średniozaawansowani – osoby szyjące patchworki dłużej niż 3 lata
Zaawansowani – osoby szyjące patchworki dłużej niż 3 lata, które zdobyły w swojej
karierze nagrodę w konkursie patchworkowym krajowym lub zagranicznym.

8) Prace Konkursowe podlegają ocenie w zakresie: projektu i wykonania w szczególności zaś
efektu wizualnego, oryginalności projektu, doboru materiałów, jakości szycia.

9) Do Jury Konkursu zostali powołani: 
Anna Sławińska – z ramienia Patchworku Mazowieckiego
Dwóch jurorów wskaże EMB Systems.

10) W  sytuacjach  niezależnych  od  Organizatora  skład  Jury  może  ulec  zmianie  poprzez
wykluczenie jurorów lub ich zastąpienie.

Wymagania techniczne do wzięcia udziału w Konkursie

11) W Konkursie mogą wziąć udział osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież za zgodą opiekunów
prawnych oraz kolektywy artystyczne. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury



oraz członkowie ich rodzin. W Konkursie mogą brać udział osoby pełniące wolontariat przy
organizacji  Konkursu.  Formularz zgody dla  osób niepełnoletnich do pobrania na stronie
Organizatora.

12) Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie polega na wypełnieniu karty zgłoszeniowej na stronie
Organizatora (modanaszycie.pl)  w okresie  od 1 lutego 2023 do dnia 28 lutego 2023 i
przesłanie jej do Organizatora wraz ze zdjęciami przedstawiającymi pracę. Jedno zdjęcie
powinno prezentować całą zgłaszaną pracę, drugie zbliżenie na detale i jakość wykonanej
pracy. Obowiązek zrobienia zdjęć leży po stronie Uczestnika. Zdjęcia powinny być zrobione
w  rozdzielczości  300dpi  oraz  posiadać  minimum  1000x1000px.  Obiekt  powinien  być
zaprezentowany na neutralnym tle. 

13) Uczestnik w formularzu Konkursowym musi potwierdzić oryginalność swojej pracy pod
względem  wzoru  i  techniki  wykonania  lub  przedstawić  zgody  autorów  projektu  jeśli
korzysta z gotowego wzoru.

14) Udział w Konkursie jest bezpłatny.
15) Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator potwierdzi mailowo w przeciągu 3 dni roboczych

przyjęcie  zgłoszenia  konkursowego  po  sprawdzeniu  zgodności  zgłoszonych  prac  pod
względem  formalnym.  Jeśli  praca  zostanie  zgłoszona  do  nieodpowiedniej  kategorii
Organizator  zmieni  jej  klasyfikację  i  powiadomi o tym Uczestnika mailowo.  Ostateczna
decyzja o zakwalifikowaniu pracy do Konkursu należy do Organizatora.

16) Adres,  pod który należy przesłać zatwierdzone przez Organizatora prace podamy w mailu
potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia. Prace należy przesłać do dnia 17 marca 2023.

17) Prace powinny posiadać przyszytą metryczkę z tytułem, imieniem i nazwiskiem autora oraz
adresem zwrotnym. 

18) Organizator nie ubezpiecza prac przesłanych na Konkurs – leży to w gestii Uczestnika i jest
dobrowolne.

19) Uczestnicy  poprzez  zgłoszenie  pracy  udzielają  zgody  organizatorowi  Konkursu  na
wykorzystanie  zdjęć  zgłoszonych  prac  (przesłanych  podczas  zgłoszenia  jak  i  również
wykonanych na zlecenie organizatora w trakcie trwania Konkursu) w celach reklamowych,
PR-owych,  marketingowych  oraz  do  przygotowania  publikacji  związanych  z
przeprowadzonym Konkursem.

Nagrody

20) W Konkursie przewidziano nagrody za:
zajęcie  I  miejsca spośród  prac  zgłoszonych  do  kategori  „Początkujący” -  Voucher  o
wartości 1000zł brutto do wykorzystania w sklepie modanaszycie.pl w ciągu 3 miesięcy od
daty ogłoszenia wyników konkursu - Nagroda ufundowana przez firmę EMB Systems. 
zajęcie I miejsca spośród prac zgłoszonych do kategori „Średniozaawansowani” - Voucher
o wartości 2000zł brutto do wykorzystania w sklepie modanaszycie.pl w ciągu 3 miesięcy
od daty ogłoszenia wyników konkursu - Nagroda ufundowana przez firmę EMB Systems. 
zajęcie  I  miejsca spośród prac  zgłoszonych  do kategori  „Zaawansowani”  -  Voucher  o
wartości 3000zł brutto do wykorzystania w sklepie modanaszycie.pl w ciągu 3 miesięcy od
daty ogłoszenia wyników konkursu - Nagroda ufundowana przez firmę EMB Systems. 



21) Nagrody  zostaną  przekazane  zwycięzcom  Konkursu  podczas  wernisażu  wystawy
pokonkursowej lub w wypadku nieobecności autora nagrodzonej pracy pocztą lub kurierem
pod  adres  podany w  formularzu  zgłoszeniowym.  Przed  wysyłką  nagrody  Organizator
uzgodni z laureatem termin wysyłki nagrody. 

22) Koszty zwrotu pracy pokrywa uczestnik Konkursu.
23) Prace  zostaną  zwrócone  w  ciągu  10  dni  roboczych  od  daty  zakończenia  wystawy

pokonkursowej. Autorzy prac zostaną wcześniej poinformowani o wysyłce pracy, chyba że
podczas  zgłoszenia  Uczestnik  zgodził  się  pozostawić  Organizatorowi  pracę  do  dalszej
prezentacji podczas kolejnych wystaw.

24) Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na stronie Organizatora oraz zostaną poinformowani mailowo
o wygranej w Konkursie na adres mailowy podany podczas zgłoszenia do dnia 1 kwietnia
2023.

25) Decyzja Jury jest ostateczna i  nie  przysługuje od niej odwołanie. Nagrody przyznanej w
Konkursie  nie  można zamienić na ekwiwalent  pieniężny.  W przypadku rezygnacji  przez
Uczestnika z nagrody przechodzi ona na kolejnego Uczestnika Konkursu, który otrzymał
kolejną najwyższą notę.

26) Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest
EMB Systems https://maszynybrother.pl/polityka-prywatnosci/


