REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA „SZOPKĘ, OZDOBĘ CHOINKOWĄ I STROIK ŚWIĄTECZNY”

I PRZEPISY OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Sobienie-Jeziory.
2. Prace konkursowe należy dostarczyć do Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach
08-443 Sobienie-Jeziory Warszawice 13 w dn. 08-09.12.2011r. w godz. 09.00-15.00.
W dn. 18.12.2011r. o godz.15.00 zapraszamy uczestników konkursu na ostateczne ogłoszenie
wyników, rozdanie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej, która potrwa do 21.12.2011r.
3. Celem konkursu jest reaktywowanie tradycji tworzenia w okresie świąt Bożego Narodzenia,
wyrobienie własnej inwencji twórczej w zdobnictwie ludowym, poszerzenie i popularyzowanie
wiedzy wśród dzieci i młodzieży o tradycjach, zwyczajach i obrzędach związanych z obszarem
LGD oraz prezentacja dorobku artystycznego (sztuki ludowej) naszego regionu. Konkurs ma
być wydarzeniem o charakterze kulturalnym adresowanym i tworzonym przez mieszkańców
obszaru LGD, pobudzającym aktywność społeczną. W ludowych zwyczajach okres
poprzedzający Boże Narodzenie wiązał się z wykonywaniem ozdób choinkowych w domach,
czym niejednokrotnie zajmowały się całe rodziny. Ozdoby wykonywane z kolorowego papieru
i bibułki, słomy, ziaren zbóż, orzechów, szyszek czy pestek owoców świadczyły o ogromnej
pomysłowości twórców, a przede wszystkim łączyły pokolenia w przekazywaniu tradycji
bożonarodzeniowych.

II ZASADY KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy ocenianej w następujących kategoriach:
- szopka,
- ozdoba choinkowa,
- stroik świąteczny.
W kategorii ozdoba choinkowa oceniane będą tylko prace indywidualne.
2. Technika wykonania prac jest dowolna, preferowane materiały naturalne.
3. Prace konkursowe muszą być czytelnie opisane w widocznym miejscu: tytuł pracy, imię
i nazwisko, klasa, szkoła oraz wiek autora. Prace zakupione, zgłoszone do konkursu, nie będą
oceniane.
4. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby z obszaru LGD Natura i Kultura (gminy:
Celestynów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Sobienie-Jeziory, Wiązowna).
5. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny.
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6. Zgłoszenia do konkursu w imieniu grupy lub indywidualnie można dokonać:
- osobiście w Publicznej Szkole Podstawowej w Warszawicach: Warszawice 13
08-443 Sobienie-Jeziory
- pocztą elektroniczną na adres: activity@gazeta.pl
- listownie na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach
08-443 Sobienie-Jeziory (liczy się data wpływu).

Warszawice 13

11. Zgłoszenia należy dokonać na karcie zgłoszenia, dostępnej na stronie:
www.sobieniejeziory.pl, w Urzędzie Gminy Sobienie-Jeziory, w Publicznej Szkole
Podstawowej w Warszawicach.
12. Zgłoszenie powinno zawierać dane autora pracy oraz dane kontaktowe opiekuna.
13. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie „Karty zgłoszenia do konkursu”
i jej dostarczenie osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną do Publicznej Szkoły
Podstawowej w Warszawicach do dnia 02. 12. 2011 r.
14. Organizator zapewnia uczestnikom konkursu udział w spotkaniach z artystami ludowymi
oraz szkoleniach z zakresu rzemiosła i rękodzielnictwa tradycyjnych dla obszaru LGD Natura
i Kultura, których termin zostanie ustalony po przyjęciu kart zgłoszeń, tj. 02.12.2011r.
14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu imprezy.

III PROCEDURA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
1. Komisję konkursową powołuje Wójt Gminy Sobienie-Jeziory .
2. Komisja konkursowa ocenia prace konkursowe w 3 kategoriach: szopka, ozdoba
choinkowa, stroik świąteczny .
3. Przy ocenie prac brana będzie pod uwagę wierność motywów regionalnych, estetyka
wykonania i wkład twórczy. Komisja powołana przez organizatora dokona oceny nadesłanych
prac (ilość dowolna) i podziału nagród. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody
rzeczowe i dyplomy za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.
4. Wyniki konkursu są ostateczne.
5. Laureaci konkursu otrzymują nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Sobienie-Jeziory.
6. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie
prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w prasie, telewizji i Internecie
w celu promocji konkursu. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z uznaniem
przez jej autora warunków niniejszego regulaminu.
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