Regulamin plebiscytu „Ambasadorki Kultury Pomorza”
Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie „Ambasadorki Kultury Pomorza”. Konkurs
realizowany jest w ramach programu EtnoPolska, który służy rozwijaniu działań z zakresu
edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa
kulturowego. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021. Organizatorem
konkursu jest Fundacja WIEM I UMIEM.
I.

Cele konkursu. Celami konkursu są:
• promocja sylwetek Kobiet, które różnorodnie działają na polu kultury i sztuki w
społecznościach wsi oraz małych miast województwa pomorskiego
• upowszechnienie twórczego dorobku Pomorza.

Pragniemy, aby Ambasadorki Kultury Pomorza zmotywowały mieszkańców regionu do
czynnego kultywowania miejscowych tradycji oraz budowania wspólnot nacechowanych
aktywną partycypacją w kulturze.
II.

Uczestniczki konkursu. Konkurs skierowany jest do autorek, artystek i animatorek,
które ukończyły 18 lat i zamieszkują wsie oraz miasta poniżej 50 tys. mieszkańców
położone na terenie województwa pomorskiego, a ich aktywność wzbogaca kulturę
regionu. W konkursie będą mogły wziąć udział kobiety zajmujące się działalnością
artystyczną zarówno społecznie, jak i zawodowo. Do uczestnictwa zapraszamy
Kobiety, których działalność obejmuje jedną lub kilka z poniższych kategorii:
v LITERATURA: powieściopisarki, nowelistki, bajkopisarki, poetki, eseistki, autorki
tekstów piosenek, blogów lub podcastów, copywriterki, tłumaczki, dziennikarki,
felietonistki, recenzentki, redaktorki gazet i portali, popularyzatorki mowy polskiej
i języka kaszubskiego, organizatorki wydarzeń służących upowszechnianiu kultury
słowa;
v FILM I TEATR: aktorki teatralne i filmowe, recytatorki, scenarzystki, reżyserki,
artystki kabaretowe, autorki kostiumów i scenografii, kamerzystki, montażystki,
producentki teledysków, opiekunki teatrów, szefowe ekip filmowych, recenzentki
filmowe i teatralne;
v MUZYKA: kompozytorki, instrumentalistki, wokalistki, śpiewaczki, pieśniarki,
chórzystki, aranżerki, dyrygentki, opiekunki zespołów muzycznych, organizatorki
wydarzeń muzycznych;
v TANIEC: inscenizatorki, tancerki baletowe, ludowe, etniczne lub nowoczesne,
performerki, choreografki, instruktorki tańca, opiekunki grup i szkół tanecznych,
organizatorki konkursów, festiwali i inscenizacji tanecznych;
v SZTUKI PLASTYCZNE: malarki, rysowniczki, graficzki, kaligrafki, ilustratorki,
rzeźbiarki, ikonopisarki, fotograficzki, autorki grafiki komputerowej i projektów
multimedialnych, opiekunki galerii i muzeów, organizatorki wystaw i wernisaży;
v RĘKODZIEŁO I SZTUKA UŻYTKOWA: hafciarki, tkaczki, jubilerki, garncarki,
ceramiczki, architektki, designerki, webdesignerki, modystki, dekoratorki wnętrz,
florystki, bukieciarki, meblarki, projektantki ogrodów.

Do uczestnictwa w konkursie można zgłosić się osobiście lub zostać zgłoszonym przez
dowolną osobę, instytucję, organizację czy środowisko za zgodą Zgłaszanej.
III.

Przebieg konkursu i nagrody.
1. Panie zainteresowane udziałem w plebiscycie poproszone zostaną o wypełnienie
ankiety
oraz
załączników
dostępnych
na
stronie
https://www.etnopomorze.pl/ambasadorki
oraz
https://www.facebook.com/EtnoPomorze2021/ i odesłanie jej na adres e-mail:
etnopomorze2021@gmail.com. Wysłanie uzupełnionej ankiety wraz z załącznikami
oznacza zgodę na udział w Konkursie i tym samym na opublikowanie informacji o
Kandydatce na Ambasadorkę kultury pomorza na Fanpage’u i stronie
www.etnopomorze.pl.
2. Na podstawie ankiet, po sprawdzeniu wymogów formalnych, Organizatorzy
zamieszczą biogramy Kandydatek na fanpage’u Plebiscytu pod adresem
https://www.facebook.com/EtnoPomorze2021/. Będą one zawierały krótką prezentację
sylwetek Kandydatek wraz z ich zdjęciami i opisem działalności oraz fotografią
prezentującą przedmiot działalności artystycznej Kandydatki. Każda Kandydatka
otrzyma drogą elektroniczną link do postu z własnym biogramem, aby móc promować
go w środowisku lokalnym i w mediach społecznościowych. Linki będą też przesłane
ewentualnym podmiotom zgłaszającym Kandydatkę.
3. Po zakwalifikowaniu do uczestnictwa w konkursie Kandydatki na Ambasadorki
Kultury Pomorza oraz podmioty rekomendujące będą miały czas na promowanie
biogramów, co znacznie zwiększy szansę na wygraną w konkursie. Jednocześnie
kompetentne jury zapozna się z biogramami Kandydatek i przyzna własne punkty
zgodnie z obowiązującymi kryteriami (patrz kryteria oceny).
4. Na podstawie punktacji uzyskanej w ramach konkursu, wyłonione zostaną Kandydatki,
które zostaną laureatkami Plebiscytu i otrzymają tytuł Ambasadorek Kultury Pomorza.
Uzyskają oprawione certyfikaty oraz upominki, zaś ich biogramy zostaną umieszczone
na stronie www.etnopomorze.pl.
5. Dodatkowo trzy Ambasadorki z najwyższą liczbą punktów otrzymają nagrody
rzeczowe.

IV.

Kalendarium konkursu.
• od 01.07.2021 do 24.08.2021 - zgłaszanie Kandydatek za pomocą wypełnionych
ankiet wraz z załącznikami nadesłanych na adres etnopomorze2021@gmail.com.
• Do dnia 01.09.2021 - Kandydatki otrzymają zawiadomienie o spełnieniu wymogów
formalnych i zakwalifikowaniu do udziału w plebiscycie wraz z linkiem na własny
biogram. Z tą chwilą one same oraz zaprzyjaźnione podmioty będą mogły rozpocząć
kampanię promocyjną.
• 14.09.2021 – zakończenie kampanii promocyjnej Kandydatek.
• 22.09.2021 – Konferencja „Etnopomorze”, na której zostaną ogłoszone wyniki
Plebiscytu. Zapraszamy do oglądania! Więcej informacji na stronie
www.etnopomorze.pl w zakładce „Konferencja”.

V.

Warunki formalne. W plebiscycie mogą uczestniczyć Kobiety, które
1. Ukończyły 18 rok życia.
2. Zamieszkują na terenie wsi lub małych miast poniżej 50 tys. mieszkańców (liczy
się miejsce zamieszkania a nie zameldowania).
3. Poprawnie wypełniły ankietę i odesłały wraz z załącznikami na wskazany adres
e-mail etnopomorze2021@gmail.com w terminie określonym przez Regulamin
Plebiscytu.
Do ankiet należy dołączyć następujące załączniki:
a. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO) – Załącznik nr 1.
b. Oświadczenie Uczestniczki - Załącznik nr 2.
c. Zdjęcie Kandydatki oraz oraz fotografie prezentujące przedmiot
działalności artystycznej Kandydatki
Wzór załączników do pobrania znajduje się na stronie www.entopomorze.pl oraz
https://www.facebook.com/EtnoPomorze2021/.

VI.

Kryteria oceny.
TAK/NIE (warunek konieczny,
by przejść dalej)
2. Liczba reakcji pod postem („lajki” i „serduszka” maksimum 50 punktów
pod indywidualnym postem ze zdjęciem i
opisem
Kandydatki
na
fanpage’u
facebook’owym
https://www.facebook.com/EtnoPomorze2021/).
1. Spełnienie warunków formalnych.

3. Ocena merytoryczna jurorów.

maksimum 50 punktów

Punkty przyznawane przez jurorów

Liczba
punktów
Walory społeczne aktywności Kandydatki - pożytek, jaki inni odnoszą z jej 1- 10
działalności (społeczność lokalna, miejscowość, gmina, powiat).
Związek twórczości Kandydatki z tradycyjną lub współczesną kulturą Pomorza 1 - 10
(nawiązania w formie lub treści).
Osiągnięcia Kandydatki w reprezentowanej dziedzinie (udział w wydarzeniach 1 - 10
kulturalnych, otrzymane nagrody, wyróżnienia, nominacje, zrealizowane
projekty, portfolio, inne dokonania).
Walory twórcze dzieł, innowacyjność zaangażowania kandydatki na tle 1 - 10
środowiska.
Zrozumienie własnej misji twórczej, wizja i plan rozwoju talentu Kandydatki. 1 - 10
RAZEM

50

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu oraz zmiany Regulaminu w każdym
czasie bez podania przyczyny i dołoży wszelkich starań, by nie wpłynęło to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie.

W razie pytań, serdecznie zapraszamy do kontaktu na adres mailowy
etnopomorze2021@gmail.com lub telefonicznie: +48 600 382 169.

