FESTIVAL IDRIJSKE ČIPKE
razpisuje
MEDNARODNI NATEČAJ KLEKLJANE ČIPKE 2024
Tema natečaja: Svoboda v čipki

Svoboda je vrednota, je način življenja, v katerem imamo možnost izbiranja in sprejemanja odločitev, s katerimi
ne omejujemo svobode drugih.
Kako se počutite, ko ste svobodni? Ste izkusili trenutke, ko ste bili za svobodo prikrajšani, morda vam je bila
celo odvzeta? Kaj vam pomeni svoboda? Je svoboda vaša pravica, vaša odgovornost, morda oboje?
»Ljubezen potrebuje svobodo, da lahko izrazi svojo čarobnost,« je zapisal Paulo Coelho. Tudi prefinjeni
rokodelski izdelek, kot je ročno klekljana čipka, lahko svojo čarobnost izrazi le skozi ljubezen in ustvarjalno
svobodo njenih avtoric in avtorjev.
Natečajni izdelki naj izrazijo vaša razmišljanja, občutenja in spoznanja o svobodi, o izkušnji svobode. Poigrajte
se z idejo svobode v ročno klekljani čipki in jo izrazite v vzorcih, tehnikah, barvah in materialih. Odločitev je
prepuščena vam in popolnoma svobodna.

POGOJI ZA SODELOVANJE
 Na natečaju lahko sodelujejo vsi zainteresirani posamezniki ali skupine razen članov ocenjevalne
komisije. Člani ocenjevalne komisije lahko sodelujejo izven konkurence.
 Na natečaju lahko sodelujejo samo ročno klekljane čipke, ki so bile izdelane namensko za natečaj in
drugje še niso bile predstavljene.
 Natečajna čipka mora biti v celoti klekljana.
 Natečajna čipka (v nadaljevanju izdelek) ali natečajni izdelek, ki vključuje natečajno čipko (v
nadaljevanju izdelek), je lahko dvo- ali tridimenzionalen. Velikost izdelka naj ne presega 40 cm × 40 cm
× 40 cm.
 Izdelek je lahko uokvirjen, vendar brez stekla. V kolikor je izdelek sestavljen iz več delov, priložite načrt
za sestavo in fotografijo sestavljenega izdelka s pravilno postavitvijo v prostoru.
 Pri izbiri tehnik klekljanja, materialov in barv ni omejitev.
 Vsak udeleženec ali skupina udeležencev lahko sodeluje z enim izdelkom, pri čemer je avtor lahko
eden ali pa je avtorjev več.
 Prijavnina za posamezni izdelek v kategoriji A znaša 10 EUR, za izdelek v kategoriji B pa 20 EUR.
Vplačane prijavnine se ne vrača, tudi če vplačnik na natečaju z izdelkom ne sodeluje. Prijavnina se
plača na račun:
Imetnik računa: Gimnazija Jurija Vege Idrija
Naslov: Študentovska 16, SI-5280 Idrija, Slovenija
Banka: Banka Slovenije
Naslov banke: Slovenska 35, SI-1505 Ljubljana, Slovenija
IBAN: SI56011006030692957
SWIFT: BSLJSI2X
Sklic: SI00 0020
Bančne stroške krije vplačnik.
 Prijavnica (priloga 1) naj bo izpolnjena v slovenskem ali angleškem jeziku. Prijavnico izpolnite v celoti
in jo skupaj s kopijo potrdila o plačilu prijavnine pošljite po elektronski pošti na spodaj navedeni
naslov, kamor morata prispeti do 15. marca 2024.






Izdelek mora prispeti na spodaj navedeni poštni naslov do 30. aprila 2024. Izdelku priložite ovojnico.
Na ovojnico napišite naziv izdelka. V ovojnico vstavite v celoti izpolnjeno prilogo 2 (v slovenskem ali
angleškem jeziku) in fotografijo izdelka. Ovojnico zalepite.
Izdelki, ki bodo prispeli po 15. maju 2024, bodo vrnjeni pošiljatelju na njegove stroške.
Naslovi za pošiljanje:
Prilogo 1 (prijavnica) in kopijo o plačilu prijavnine pošljite na e-naslov: info@cipkarskasola.si
Izdelek in Prilogo 2 (podatki o izdelku) pošljite na poštni naslov:
Gimnazija Jurija Vege Idrija
Čipkarska šola Idrija
Prelovčeva 2
SI-5280 Idrija

TEKMOVALNE KATEGORIJE:
A – sodelujoči avtorji, rojeni leta 2006 ali pozneje.
B – sodelujoči avtorji, rojeni do vključno 2005.
MERILA ZA OCENJEVANJE
Ocenjevanje bo potekalo anonimno.
Izdelke bo ocenjevala petčlanska strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki s področja čipkarstva in
oblikovanja. Pri ocenjevanju bo komisija upoštevala naslednja merila:
 čipka je v celoti ročno klekljana
 upoštevanje teme natečaja
 izvirnost ideje
 kakovost izdelave
 raznolikost uporabljenih tehnik klekljanja
 ustreznost ostalim razpisnim pogojem
Strokovna komisija si pridržuje pravico do sprememb oz. nadgradnje navedenih meril ocenjevanja. Odločitev
strokovne komisije je dokončna.
OSTALA DOLOČILA
 Izdelki, prispeli na natečaj v skladu z razpisom, bodo razstavljeni v Idriji v času Festivala idrijske čipke,
junija 2024.
 Izdelki bodo v času razstave zavarovani.
 Izdelki bodo vrnjeni pošiljatelju v 60 dneh po zaprtju razstave.
 Pošiljatelj prevzema vso odgovornost in stroške pošiljanja izdelka v Idrijo.
 Izdelek naj bo zapakiran tako, da embalaža omogoča večkratno odpiranje in zapiranje ter vračanje
izdelka pošiljatelju.
 Vsak sodelujoči prejme priznanje za sodelovanju na natečaju.
 Najboljši trije izdelki v vsaki kategoriji prejmejo priznanja za dosežke in simbolične praktične nagrade.
 Na spletni strani Festivala idrijske čipke www.festivalidrijskecipke.si bodo javno objavljene fotografije
vseh natečajnih izdelkov. Za najboljše tri iz vsake kategorije bodo objavljene tudi utemeljitve ocen ter
avtorji. V ta namen bodo avtorji najboljših treh izdelkov po ocenjevanju zaprošeni za kratko osebno
predstavitev in fotografijo.
 Razpis natečaja je objavljen na spletni strani www.festivalidrijskecipke.si

