REGULAMIN KONKURSU NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się „Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową”.
2. Organizatorem konkursu jest Samorządowa Instytucja Kultury, pn. Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu,
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 58-320 Walim, NIP 886-28-82-798, REGON 020659930, wpisana do rejestru
instytucji kultury: 6/2007 z 1 stycznia 2008 r.
3. Celem konkursu jest:


zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;



prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;



rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, a także dorosłych oraz uzdolnień plastycznych;



ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z
obrzędami okresu Bożego Narodzenia;



popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów i efektów pracy nauczycieli.

TEMATYKA KONKURSU
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – Szopki Bożonarodzeniowej stałej
lub ruchomej, koniecznie z uwzględnieniem wyraźnych elementów tradycji Bożego Narodzenia.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie: Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu, Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych
w Walimiu, w tym uczniowie Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3.
2. Prace konkursowe mają być wyłącznie pracami grupowymi.
3. Prace oceniane będą w trzech kategoriach:
Kat. I – uczniowie szkół podstawowych klas 1-3;
Kat. II - uczniowie szkół podstawowych klas 4-6;
Kat. III - uczniowie gimnazjów.
4. Zgłoszenia grup ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych dokonuje dyrektor szkoły lub nauczycielopiekun grupy.

TECHNIKA
1. Każda grupa powinna dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego materiału
o wymiarach podstawy nie przekraczającej 1 m2 i wysokości nie przekraczającej 1 m.
2. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by
się nie przesuwały.
3. W przypadku konieczności podłączenia szopki do sieci elektrycznej należy poinformować o tym organizatora
konkursu.
4. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: nazwę szkoły, klasę, imię i nazwisko opiekuna,
numer telefonu do opiekuna.

DOSTARCZENIE PRAC
Szopkę należy dostarczyć do 14 grudnia 2016 r. do godz. 19:00 do siedziby Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.

WYBÓR ZWYCIĘZCÓW
1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:


ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;



opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów;



estetyka pracy;



walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15 grudnia 2016 r.. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o
wynikach konkursu osobiście przez organizatora.

NAGRODY
Dla laureatów każdej kategorii przewidziane są nagrody w postaci wycieczek. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy
za udział w konkursie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych konkursu informacji osobowych
zawartych na metryczce każdej z prac.
2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów dostarczonych do konkursu do
działań informacyjno-promocyjnych.
3. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej
interpretacji powyższego regulaminu.

