REGULAMIN
ŚWIĄTECZNY KIERMASZ WIELKANOCNY
BOBROWA 2019
XXII GMINNY KONKURS NA PISANKĘ LUDOWĄ I PLASTYKĘ OBRZĘDOWĄ
ZWIĄZANĄ Z OKRESEM WIELKANOCY

1. ORGANIZATOR:
Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie,
adres: Wola Żyrakowska 73A, 39-204 Żyraków.
2. CELE KONKURSU:
 kultywowanie tradycji ludowego zdobnictwa pisanek i wytwarzanie przedmiotów
tradycyjnej kultury plastycznej,
 przybliżenie oraz zainteresowanie dzieci, młodzieży i dorosłych tradycją wykonywania
ozdób świątecznych,
 kultywowanie tradycji związanych ze świętami Wielkanocnymi,
 rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej.
3. UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Żyraków – osób indywidualnych i ich rodzin,
szkół, przedszkoli, grup nieformalnych, WTZ/Osób niepełnosprawnych, stowarzyszeń działających
na terenie gminy. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
kat. I - przedszkola 5-6 latki, oddziały przedszkolne 5 - 6 latki
kat. II - klasy I - III
kat. III - klasy IV - VI
kat. IV - klasy VII, VIII i III gimnazjum
kat. V - szkoły ponadgimnazjalne i dorośli
kat. VI - Warsztaty Terapii Zajęciowej/Osoby niepełnosprawne

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
- Ogólne zasady:
 na konkurs można zgłosić dowolną liczbę prac, wykonanych dowolną techniką;
 Przedmiotem Konkursu są:
a) pisanki zdobione różnymi technikami, w szczególności organizatorowi zależy
na tradycyjnych sposobach zdobienia: malowanie woskiem lub w wywarze z kory,
cebuli bądź zboża, skrobanie wzorów, obklejanie sitowiem, włóczką itp.;
b) plastyka obrzędowa: baranki (z masła, z ciasta), stroiki  wyroby z ciasta,
koszyki , „pająki” wielkanocne, ozdoby z bibuły i suszonych roślin;
c) stoły wielkanocne w tym (baby, babeczki, barany, mazurki itd.) oraz wszystkie
przejawy plastyki obrzędowej, powstającej w okresie Wielkanocy;








do każdej pracy należy dołączyć metryczkę, zawierającą: imię i nazwisko, wiek autora,
klasę, nazwę placówki oraz imię i nazwisko instruktora/opiekuna (jeżeli występuje);
- Terminy:
Konkurs na Pisankę ludową i Plastykę Obrzędową związaną z okresem Świąt
Wielkanocnych odbędzie się w ramach Świątecznego Kiermaszu Wielkanocnego 7 kwietnia
2019 r. (niedziela) w godz. od 15.00 do 18.00 w Budynku Wielofunkcyjnym w Bobrowej.
w terminie do 22 marca 2019 r. należy dostarczyć tylko wypełnioną Kartę Zgłoszenia
do CKiP w Żyrakowie (obecna siedziba: Dworek w Żyrakowie),
uczestnicy Konkursu, proszeni są o osobisty udział i zaprezentowanie swoich wyrobów
podczas Świątecznego Kiermaszu Wielkanocnego w dniu 7 kwietnia 2019 r.;
uczestnicy będą mieli możliwość przygotowania swoich ekspozycji (maksymalnie
o powierzchni do 1 m2) na 2 godziny przed rozpoczęciem Kiermaszu.

5. KOMISJA KONKURSOWA:
- Komisja Konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny zgłoszonych prac,
biorąc pod uwagę:
 nawiązanie do tradycji świątecznej,
 staranność wykonania,
 wrażenie artystyczne.
- decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna,
- autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 przystąpienie uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu i podpisanie stosownego oświadczenia oraz zgody na przetwarzanie danych
osobowych i zgody na wykorzystanie wizerunku,
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w celu
rozstrzygnięcia Konkursu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
TRADYCJĄ PLASTYKI WIELKANOCNEJ!

