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NATEČAJ ZA RAZSTAVO IZDELKOV IZ SLOVENSKE VOLNE V OKVIRU PROJEKTA »NOVI IZZIVI SLOVENSKE
DROBNICE«

PRINESI, KAR IMAŠ
Spoštovani!
Vabimo vas, da se s svojimi izdelki prijavite na natečaj »Prinesi kar imaš«, ki ga izvajamo v okviru projekta
»Novi izzivi slovenske drobnice«. Z omenjeno razstavo želimo prikazati pestrost izdelkov iz ovčje volne
na območju štirih sodelujočih LAS-ov in sicer: LAS s CILjem, LAS Notranjska, LAS Bela Krajina ter LAS
Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Natečaj je namenjen ustvarjalcem iz domače volne, ki želijo svoje
izdelke predstaviti širši publiki. Izdelke bo ocenila in nagradila strokovna komisija, kar pomeni usmeritev
za izdelovalce pri nadaljnjem delu, hkrati pa promocijo in širšo prepoznavnost na območjih izvajanja
projekta ter celotne Slovenije.
Namen razstave je spodbujanje inovativnosti ustvarjalcev iz ovčje volne ter nadgradnja kvalitete
izdelave, ob upoštevanju lokalnega kulturnega izročila in uporabnosti izdelkov za današnji čas.
Otvoritev razstave bo v soboto, 14. septembra 2019, v okviru spremljevalnih aktivnosti 9. Festivala
ovčje volne Bicka v Solčavi, ki bo potekal 22. septembra 2019 v Solčavi, s sodelovanjem vseh
partnerskih LAS-ov na projektu.
Organizator natečaja: CENTER RINKA, Zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega, Solčava 29,
3335 Solčava.
Imenovanje strokovne komisije:
V 3-člansko strokovno komisijo bodo imenovani strokovnjaki s področja oblikovanja, tekstilne
tehnologije in etnologije.
Kriteriji za ocenjevanje izdelkov:
Izdelke, ki bodo prispeli v ocenjevanje in bodo uvrščeni na razstavo, bo strokovna komisija ocenila po
naslednjih kriterijih:
-

Izvirnost
Uporabnost
Kvaliteta izdelave
Vključevanje elementov dediščine lokalnega okolja
Splošen vtis – vizualna podoba

Pogoji za prijavitelje:
Na natečaju lahko sodelujejo avtorji izdelkov iz domače volne iz območja LAS-ov, navedenih v 1. odstavku natečaja.
Izdelki so lahko izdelani v različnih tehnikah izdelave (pleteni, kvačkani, polsteni, tkani …). Vsebovati morajo
najmanj 80 % slovenske volne, ostalo je lahko druga volna in drugi naravni materiali. Na natečaju lahko z izdelki
sodelujejo avtorji – oblikovalci, rokodelci in drugi ustvarjalci, fizične in pravne osebe. Vsak izdelovalec lahko
sodeluje z dvema (2) izdelkoma, pogoj pa je, da je izdelek avtorsko delo prijavitelja ter še ni prejelo kakršne koli
nagrade na podobnih razstavah.

Prijava:
Za vsak prijavljeni izdelek je potrebno izpolniti obrazec. Izdelek mora biti opremljen z obrazcem ob
oddaji izdelka, obrazec pa je potrebno predhodno poslati na e-naslov: polona.kavcic@icra.si.
Izdelke prijaviteljev iz območja LAS s CILjem, zbiramo na sedežu LAS s CILjem, v pisarni vodilnega
partnerja ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 2, 5280 Idrija, vsak delovni dan v delovnem času, do 6.9.2019 . Na
tem naslovu boste nosilci izdelkov po zaključku razstave izdelke tudi prevzeli nazaj, v času od 30.
septembra 2019 dalje.
Dodatna informacije:
-

-

Oddaja izdelkov: Izdelke skupaj z izpolnjenimi prijavnimi obrazci oddajte v pisarno območnega
LAS-a, v delovnem času LAS-a, od ponedeljka, 26. 8 .2019 do vključno petka, 6. 9. 2019;
prijavne obrazce pošljite tudi po elektronski pošti na naslov polona.kavcic@icra.si;
Ocenjevanje izdelkov: Izdelke bo ocenila strokovna komisija v tednu od 9. do 13. septembra
2019;
Otvoritev razstave: v soboto, 14. septembra 2019 ob 10:00 uri v občinski dvorani v Solčavi;
Podelitev nagrad in priznanj: v nedeljo 22. septembra, na prireditvenem prostoru 9. Festivala
ovčje volne Bicka;
Vračanje izdelkov; Izdelki sodelujočih prijaviteljev bodo pripravljeni za vračilo, v pisarni
območnih LAS-ov, v tednu od 30. septembra do 4. oktobra;

Za dodatne informacije smo vam na voljo na ICRA d.o.o. Idrija, na telefonski številki 05 37 43 912 ali na
elektronskem naslovu: polona.kavcic@icra.si ter na sedežu LAS s CILjem.

Priloga:
- prijavni obrazec

