REGULAMIN
warsztatów tkackich w ramach projektu „PODLASKIE SPLOTY”
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Organizator: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 8, 15-089
Białystok
Współorganizator: Dom Kultury w Czarnej Białostockiej, ul. Kościelna 8.
Cele:
Popularyzacja tkaniny ludowej, przekazanie i wykorzystanie unikalnych umiejętności
rękodzielniczych w zakresie tkactwa. Warsztaty tkackie pozwolą przekazać umiejętności
tkania w technikach charakterystycznych dla województwa podlaskiego takich jak: tkanina
wielonicielnicowa, sejpak, dwuosnowowa, wybierana (perebory).
Uczestnicy:
Warsztaty skierowane są do pełnoletnich twórców, rzemieślników oraz osób chcących
poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu tkactwa, artystów zajmujących się rękodziełem,
pasjonatów, w szczególności do osób dorosłych zamieszkałych w województwie podlaskim.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji/wyboru zgłoszeń:
– z zachowaniem pierwszeństwa uczestników zamieszkujących w województwie podlaskim,
– ze względu na sposób i możliwość wykorzystania umiejętności tkania zdobytych na
warsztatach.
Przebieg:
Projekt zakłada organizację 4 warsztatów tkackich. Każdy z warsztatów będzie trwał 5 dni.
Program zajęć rozpoczyna się od osnucia krosna, kolejnym etapem będzie nauka tkania pod
okiem twórcy ludowego. Organizator zapewnia noclegi, całodzienne wyżywienie, materiały i
instruktaż. Każdy warsztat w dniu rozpoczęcia zaczyna się obiadem (godz. 13.00), a kończy
się śniadaniem w dniu wyjazdu. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
I warsztat tkaniny wybieranej, tzw. perebory: 18–23 sierpnia 2020 r. ,Kwatera
agroturystyczna tkaczki w Lewkowie Starym 35, 17-220 Narewka. Prowadzący: tkaczka
Irena Ignaciuk.
II warsztat tkaniny wielonicielnicowej: 24–29 sierpnia 2020 r., Centrum Rękodzieła
Ludowego w Niemczynie, Niemczyn 42, 10-060 Czarna Białostocka. Prowadzący: twórca
Jerzy Łupieński.
III warsztat sejpaku: 15–20 września 2020 r., Centrum Rękodzieła Ludowego w
Niemczynie, Niemczyn 42, 10-060 Czarna Białostocka. Prowadzący: tkaczka Sabina Knoch.
IV warsztat tkaniny dwuosnowowej: 22–27 września 2020 r., Centrum Rękodzieła
Ludowego w Niemczynie Niemczyn 42, 10-060 Czarna Białostocka. Prowadzący: tkaczka
Karolina Radulska.
Każdy z uczestników może uczestniczyć maksymalnie w jednym warsztacie.
Zgłoszenie udziału w warsztatach jest jednoznaczne:

a) z zaakceptowaniem przez uczestnika warunków niniejszego Regulaminu,
b) z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych
podanych w karcie w celach związanych z organizacją warsztatów, w tym
umożliwienia uczestnikowi udziału w warsztatach, publikacji wizerunku uczestnika i
jego prac utrwalonych na zdjęciach i filmach wykonanych podczas warsztatów na
stronie internetowej Organizatora i na portalach społecznościowych, na których
Organizator posiada konto, oraz w katalogu wydanym po warsztatach, promocji
warsztatów.
Jednocześnie zgłoszenie udziału w warsztatach oznaczać będzie udzielenie Organizatorowi
zezwolenia na bezterminowe i nieodpłatne wykorzystanie fotografii i filmów utrwalających
prace i wizerunek uczestnika, wykonanych podczas warsztatów na następujących polach
eksploatacji:
– przygotowanie, wydruk i publiczne rozpowszechnianie przez Organizatora informacji o
warsztatach i materiałów promocyjnych z wykorzystaniem zdjęć,
– wykorzystanie i publikacja dla celów promocyjnych na stronie internetowej Organizatora
i w mediach społecznościowych, na których Organizator ma konto,
– utrwalanie, obróbka, powielanie i archiwizacja w celach promocyjnych i
dokumentacyjnych Organizatora, a także nieodpłatne i bezterminowe zezwolenie na
dokonywanie przez Organizatora opracowania przesłanych fotografii, obejmujące
również prawo korzystania i rozpowszechniania takiego opracowania.
Postanowienia końcowe:
Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie karty zgłoszenia (wymagany jest
wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu uzyskania informacji o wolnych miejscach). Liczba
miejsc jest ograniczona.
Zgłoszenia należy przesłać na adres:
Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku,
ul. Jana Kilińskiego 8, 15-089 Białystok,
z dopiskiem: WARSZTATY TKACKIE,
lub mailowo: k.kunicka@pikpodlaskie.pl.
Informacji na temat warsztatów udziela kierownik Działu Sztuk Plastycznych PIK
w Białymstoku Krystyna Kunicka, tel. 85 740 37 15, k.kunicka@pikpodlaskie.pl.
Wszystkich uczestników warsztatów zapraszamy również do udziału w pozostałych
działaniach
realizowanych
w
ramach
Projektu
„Podlaskie
sploty”.
W dn. 29–30 sierpnia 2020 r. planujemy zorganizować dwudniowy Festiwal Tkacki, na
który złożą się :
– wystawy tkactwa ludowego i współczesnego, inspirowanego tkaniną tradycyjną,
– spektakl dla dzieci,
– przegląd filmów o tkactwie,
– Piknik Tkacki w przestrzeni Parku Zwierzynieckiego w Białymstoku – 30.08.2020 r.
pokazy różnych form tkackich, kiermasz rękodzieła, warsztaty tkackie oraz działania
animacyjne dla dzieci. Serdecznie zapraszamy.
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

