
A svájci céh 35. születésnapi 
meghívásos pályázata

          EUROPEAN QUILT ASSOCIATION

                            

“Round Bobbin”
SZABÁLYOK

1. A patCHquilt és minden, az EQA-hoz tartozó céh tagja részt vehet 
 

2. Egy fő, kéttagú felnőtt-gyerek/unoka csapat, vagy nagyobb csoport kaphat 1-1 orsót 

3. Az orsótekercs maximum 12 cm széles, és 35 darab kb. 10 x 10 cm-es darabból áll, amelyek sorrendjét a 
melléklet határozza meg

4. Minden beküldött orsótekercset kiállítunk, de a beérkezéskor kizárjuk azokat, amelyek méretük vagy 
témájuk okán nem felelnek meg a szabályoknak.  

5. Az egyes darabokat egy hátlapként szolgáló anyagcsíkra kell rögzíteni, de nincs szükség se közbélésre, se 
szegélyre 

6. A felfüggesztés az orsóval történik 
                                                                                                                                                                                
7. A hátlapcsíkra rá kell varrni egy, a nevet és a címet tartalmazó címkét 

8. Magát a faorsót lehet smirglizni, festeni, illetve bármilyen módon díszíteni 

9. Bármilyen technika használható, de a témák sorrendjét be kell tartani 

10. Minden hónap 1. napján az egyes témákhoz kapcsolódó ötleteket, technikákat, video linkeket osztunk meg a
résztvevőkkel. A bejegyzések az alábbi oldalakon érhetőek el: https://patchquilt.ch/Blog     
https://instagram.com/patCHquilt.ch
https://facebook.com/search/top?q=eqa%20european%20quilt%20association
https://facebook.com/patchquilt.ch

11. A résztvevők számára a Facebookon létrehozunk egy “Round Bobbin Challenge” csoportot, ahová a 
jelentkezést és a fizetést követően mindenki meghívást kap. A csoportban lehet kapcsolatot teremteni, 
illetve megosztani a munka apró részleteit.

12. Felhívjuk a figyelmet, hogy a nagyon érzékeny vagy merev díszítéseket nehéz biztonságosan szállítani, illetve
kiállítani. Az esetleges sérülésekért sem az EQA, sem a Magyar Foltvarró Céh nem vállal felelősséget. 

13. Az egész kollekciót, illetve annak egy részét kiállítjuk a svájci Céh országos fesztiválján 2024. áprilisában, 
2024. augusztusban a birminghami Festival of Quiltsen (tervezett), 2024. szeptemberben Ezüstvölgyben, a 
friedrichshafeni Nadelwelten 2024. októberében, majd a svájci Avenches Biennale of Contemporary Textile 
Arts-on 2024 októberében. Ezt követően a svájci céh átadja az orsókat az EQA-nak, amely a kollekciót az 

https://facebook.com/search/top?q=eqa%20european%20quilt%20association
https://patchquilt.ch/Blog


érdeklődő tagországokban is bemutatja. Ebből következően az orsókat csak 2026-ban küldjük vissza az 
alkotóknak.

14. Minden céhtag részt vehet a kihívásban 15 euró nevezési díj ellenében, ami a faorsó eljuttatását, majd a 
2026-os visszaküldés költségét fedezi. 

15. A kiállításokra való postázás, illetve biztosítás részleteivel kapcsolatban a szervezők adnak felvilágosítást. A 
Amennyiben egy pályamunka elveszik vagy megsérül, az EQA tagcéh nem vállal felelősséget. A biztosítást a 
országos céhek szabályozzák, és némely kiállítási helyszínen nem kötnek biztosítást a kiállított anyagra.  

16. A jelentkezési lapot 2023. május 31-ig kell beküldeni a patCHquilt-nek, és az elkészült orsótekercseket 2024.
február 28-ig kell elküldeni a svájci céhnek. (Örömmel vesszük a határidő előtt beérkezett munkákat és 
ezeket reklámcélokra használjuk fel.) 

17. Az orsótekercsek fotóit a patCHquilt reklámcélokra használja fel.





           
“Round Bobbin”

              

 ENTRY FORM

NAME................................................................ Tel. no/Mobile..............................................

ADDRESS ....................................................... E-mail...........................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Cost of Participation €15. Is payable to the account CH16 0900 0000 8500 3830 9, Vereinigung Schweizer

Quilters (VSQ), Ottikon, with the Comment “Round Bobbin”.

 Or

In order to avoid Bank charges, you can also use Paypal. If you have a Paypal account, you can use the 

function “send money” to bruelhart.maya@bluewin.ch our Finance Officer. Or you can use the Paypal 

App and scan the QR-Code. And pay the amount shown.

PLEASE NOTE: ALL bobbins must have the following information written clearly on the label 
attached to the reverse side of the backing strip:

                                 

mailto:bruelhart.maya@bluewin.ch


      OWNER’S NAME
                                 FULL POSTAL ADDRESS (including country)

                                 TITLE OF THE BOBBIN in the quilter’s language (and translated into English)

I HAVE READ THE RULES AND AGREE TO THE CONDITIONS.

SIGNED..................................................... DATE............................................................. 

 Susan Vogel, Kirchgasse 7, 6340 Baar, Switzerland
susan@patchquilt.ch
birdies@bluemail.ch

mailto:birdies@bluemail.ch
mailto:susan@patchquilt.ch

	SZABÁLYOK
	ENTRY FORM


