
Regulamin
1. Organizatorzy konkursu:

· Wójt Gminy Żyraków,· Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.
2. Cele konkursu:

· propagowanie tradycji i kultury polskiej związanej z wydarzeniami kalendarzaliturgicznego,· rozwój talentów artystycznych,· pobudzanie wyobraźni uczestników do kreatywności i twórczości.
3. Przedmiot konkursu:

· tematem konkursu jest własnoręcznie wykonany wianek adwentowy i/lub kalendarzadwentowy w formie przestrzennej,· technika wykonania pracy jest dowolna,· wianek musi posiadać cztery świece (symbolizujące cztery niedziele adwentu).
4. W konkursie obowiązuje kategoria rodzinna.
5. Każdy uczestnik lub rodzina może dostarczyć tylko jedną pracę wianka i/lub kalendarza.
6. Kryteria oceny będą obejmowały:

· pomysłowość,· estetykę wykonania,· wyraz artystyczny.
7. Każda praca musi posiadać metryczkę.
8. Do każdej pracy należy dostarczyć kartę zgłoszenia i formularz wymaganych zgód.
9. Termin i miejsce dostarczenia prac: do 19 listopada 2021 r., Dworek w Żyrakowie.
10. Termin i miejsce wręczenia nagród: 25 listopada 2021 r. (czwartek), siedziba CKiP w WoliŻyrakowskiej.
11. Oceny prac dokona powołane przez Organizatora Jury.
12. Na podstawie kryteriów zostaną nagrodzone najlepsze prace w kategoriach: wianekadwentowy, kalendarz adwentowy.
13. Postanowienia Jury są ostateczne.
14. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie w celu odebrania nagrodyw wyznaczonym godzinowo czasie.



15. Zasady bezpieczeństwa w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-COV-2:
· W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, obowiązującymi przepisami w tym m.in.z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 września 2021 r. zmieniającerozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazóww związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznymi Ministra Zdrowia, GłównegoInspektora Sanitarnego wszyscy Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do przestrzeganianastępujących zasad bezpieczeństwa:a) zachowywania minimum 1,5 m odstępu od innych. Wyłączeni z tego obowiązkusą:

§ opiekunowie z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
§ osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
§ osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniemo stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształceniaspecjalnego, osoby niemogące się samodzielnie poruszać i ichopiekunowie.b) korzystania ze środków dezynfekcji zapewnionych przez Organizatora (Uczestnicykonkursu mają obowiązek dezynfekcji dłoni przy wejściu do budynku);c) przy wejściu i wyjściu na miejsce konkursu ustawiania sięw kolejce z zachowaniem dystansu minimum 1,5 m od innej osoby;d) stosowania się do poleceń obsługi, służb informacyjnych i porządkowych orazinnych osób wyznaczonych przez Organizatora dotyczących bezpieczeństwa;e) uczestnicy zobowiązani są do założenia maseczki do czasu wzięcia udziałuw konkursie.

· Organizator ma czas trwania Konkursu zapewnia:f) środki do dezynfekcji rąk dla Uczestników wydarzenia;g) wydzieloną strefę dla publiczności o powierzchni zapewniającej zachowaniedystansu minimum 1,5 m między Uczestnikami Konkursu.
· Maksymalna ilość osób mogących uczestniczyć w konkursie wynosi 150.Ilość uczestników ustalona jest zgodnie z podanymi wytycznymi dotyczącymibezpieczeństwa w związku z koronawirusem. Limit nie dotyczy osób w pełnizaszczepionych przeciw COVID-19. Decyduje kolejność wejścia na teren imprezy.
· Udział w Konkursie jest jednoznacznym oświadczeniem uczestnika, że:a) jego stan zdrowia jest dobry oraz nic nie wskazuje na zakażeniekoronawirusa SARS-COV-2;b) nie jest zakażony koronawirusem SARS-COV-2;c) w okresie ostatnich 14 dni poprzedzających wydarzenie oraz aktualnie nieprzebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;d) w okresie ostatnich 14 dni poprzedzających Wydarzenie nie miał kontaktu z osobązakażoną koronawirusem SARS-COV-2 lub chorą na COVID-19;
· Wprzypadku, gdy w ciągu 14 dni od udziału wWydarzeniu u Uczestnika wystąpią objawyzakażenia koronawirusem SARS-COV-2 lub choroby COVID-19 zobowiązuje się onniezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwy miejscowo służby sanitarnei epidemiologiczne pod nr tel. 14 6809370, a także Organizatora oraz podjąć niezbędnekroki według wskazań GIS dostępnych na stronie internetowejwww.gov.pl/web/koronawirus.



· Każdy z uczestników zobowiązany jest do samodzielnego wyposażenia się w środkiochrony osobistej.
· Organizator Konkursu powołuje koordynatora do spraw zdrowotnych lub delegujekonkretnego pracownika do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkichustalonych procedur oraz zgłoszenia wydarzenia do wyznaczonej osoby z właściwejpowiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Koordynatorem konkursu jest SylwiaMuciek.
· Izolatorium zostało zorganizowane w siedzibie CKiP w Woli Żyrakowskiej.

16. Informacje dodatkowe:
· Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi zgody na przetwarzanie danychosobowych oraz prawa do publicznej prezentacji, poprzez wypełnienie odpowiednichformularzy.
· W przypadku wprowadzenia obostrzeń uniemożliwiających przeprowadzenie konkursu(lockdown) odbędzie się on w formie online. W tej sytuacji wszyscy uczestnicy zostanąpowiadomieni telefonicznie.
· Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Centrum Kultury i Promocjiw Żyrakowie, tel. 14 681 28 19.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!


