REGULAMIN KONKURSU RĘKODZIEŁA WIELKANOCNEGO
„SIĘGAMY DO TRADYCJI”

Organizator:
Szprotawski Dom Kultury, 67-300 Szprotawa ul. Mickiewicza 1
e-mail: wielkanoc@szdk.pl, tel. 68 376 24 01, kom. 500 202 518
Cele konkursu:
• Przywołanie i ocalenie od zapomnienia tradycji wielkanocnych związanych z dawnymi obyczajami,
upowszechnianie regionalnych zwyczajów wielkanocnych.
• Prezentacja rękodzieła wielkanocnego;
• Integracja społeczności lokalnej poprzez sztukę.
Zasady konkursu:
Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku szkolnym, młodzieży i dorosłych. Czekamy na rękodzieło
nawiązujące do dawnych tradycji i regionalnych obrzędów. Uczestnicy wykonują elementy dekoracji
wielkanocnego stołu, np. stroiki, wycinanki, serwety, koszyki wielkanocne (bez produktów spożywczych),
pisanki , baranki i kurczaczki itp.. Każdy uczestnik może wykonać maksymalnie trzy prace konkursowe,
przy czym do każdego zgłoszenia musi być dołączona wypełniona karta zgłoszenia ( w załączniku ) a
każda praca musi być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora.
Kategorie:
Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych, bez podziału na rodzaj wykonanej pracy:
- kat. I - dzieci klas I-III
- kat. II - dzieci klas IV-VII i gimnazjum
- kat. III - młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych i dorośli
Kryteria oceny prac:
Oceniając prace Jury konkursowe będzie brało pod uwagę materiały użyte do wykonania pracy , sposób jej
wykonania a także oryginalność, kreatywność, precyzję i estetykę wykonania.
Nagrody:
1. Jury konkursowe w każdej kategorii wiekowej wyłoni trzech laureatów, którzy otrzymają nagrody .
Możliwe jest też przyznanie nagród wyróżnionym pracom. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe
dyplomy.
Uwaga możliwy jest inny podział nagród.
2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 24 marca 2018 na szprotawskim rynku,
podczas plenerowych warsztatów wielkanocnych.
3. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną o tym poinformowane telefonicznie.
4. Wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie w holu przy wejściu głównym SzDK.
Wystawa czynna będzie od dnia 26 marca 2018r.
6. Po zakończonej wystawie prace należy odebrać do dnia 27 kwietnia 2018r. Po tym terminie SzDK
nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione prace.
Sposób składania prac:
Prace konkursowe wraz z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia należy składać osobiście w sekretariacie
SzDK lub przesłać na adres Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2018r. do godziny
16:00.
Postanowienia końcowe:
1. Decyzja Jury jest ostateczna.
2. Ostateczna interpretacja powyższych zapisów, a także prawo do rozstrzygania kwestii spornych
nieujętych w Regulaminie przysługuje Organizatorowi.
3. Przesłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu oraz wyrażeniem
zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie
Danych Osobowych dn. 29.08.1997 Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.

