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REGULAMIN KONKURSU NA MAKATKĘ  

 

Czym jest makatka ? 

To dekoracyjny element wystroju wnętrz współcześnie niemal zapomniany, popularny przez niemal 

300 lat, którego rozkwit kończy się dopiero w latach 60tych XX w. Powstające kolekcje muzealne i 

wystawy przywracają dziś jej etnograficzną wartość. Makatka pełniła rolę edukacyjną, dekoracyjną i 

symboliczną. Stanowiła wskazówkę postępowania, przypominała normy i zasady, jakimi człowiek 

powinien się kierować. Jako nieodzowny element wystroju kuchni, nie tylko w Polsce, najdłużej 

zachowała się w tradycyjnych wnętrzach na wsi. Obecnie makatki przeżywają swój renesans. 

Zaadoptowane do nowych wnętrz stają się oryginalną ozdobą, dodającą domowi ciepła i swojskości. 

Co zrobić by wziąć udział w konkursie? 

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie 

www.puszczapyzdrska.com w zakładce: „aktualności”). Wypełniony formularz wraz z wykonaną  

makatką lub makatkami należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia 30 października 2018 na adres  

organizatora konkursu: 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Puszcza Pyzdrska” 
62-310 Pyzdry ul. Zwierzyniec 6 
 
W razie pytań proszę dzwonić pod numer 608 125 267 
 
Kto może wziąć udział w konkursie? 

- wszyscy zainteresowani bez względu na wiek i miejsce zamieszkania 

Cele konkursu : 

- wypromowanie motywów zdobniczych Puszczy Pyzdrskiej 

- przypomnienie tradycji związanej z makatkami 

- zachęcenie do uprawiania rękodzieła artystycznego 

ZADANIE KONKURSOWE 

- zadaniem uczestników będzie własnoręczne wykonanie makatki (makatek) 

- technika dowolna (haft, dzierganie, aplikacja) wykonane na płótnie 

http://www.puszczapyzdrska.com/
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- każda makatka musi zawierać motywy zdobnicze (lub elementy tych motywów) Puszczy Pyzdrskiej i 

tekst zawierający mądrość życiową lub dowcip z życia wzięty 

- dodatkowo na makatce może znaleźć się scenka rodzajowa 

- minimalny rozmiar makatki to 50 x 70 cm. 

- każdy uczestnik może złożyć dowolną ilość makatek 

- każdą makatkę należy podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora 

Kryterium oceny i rodzaj nagród 

- Jury, przy ocenie makatki, będzie brało pod uwagę: pomysłowość, wierność wykonanych motywów 

zdobniczych wobec oryginału, hasło, estetykę wykonania i przekaz informacji 

-  wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe, dodatkowo przewidywane są trzy wyróżnienia 

Informacje dodatkowe 

- Organizator konkursu nie odsyła nadesłanych na konkurs prac, które z chwilą złożenia wraz z kartą 

zgłoszenia stają się własnością Organizatora 

- oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora 

- ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej 

odbędzie się w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora, o czym uczestnicy zostaną 

powiadomieni drogą telefoniczną 

- nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu 

- sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator 

- Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


