
REGULAMIN
1. ORGANIZATOR:

· Wójt Gminy Żyraków,
· Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.

2. CELE KONKURSU:
· kultywowanie tradycji ludowego zdobnictwa pisanek i wytwarzanie przedmiotówtradycyjnej 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.Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
• indywidualnych:

· kat. I - przedszkola 5-6 latki,
· kat. II - klasy I – IV,
· kat. III - klasy V - VIII,
· kat. IV - szkoły ponadpodstawowe i dorośli,
· kat. V - osoby niepełnosprawne.

• grupowych:
· kat. VI – Stowarzyszenia, Świetlice, Biblioteki,
· kat. VII - Warsztaty Terapii Zajęciowej, osoby niepełnosprawne.

Uczestnik może brać udział tylko w jednej kategorii.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:Ogólne zasady:

· na konkurs można zgłosić dowolną liczbę prac, wykonanych dowolną techniką;
· przedmiotem Konkursu jest plastyka obrzędowa powstająca w okresiewielkanocnym: pisanki zdobione różnymi technikami: malowane woskiem lubbarwione w wywarze z: kory, cebuli, zboża, pisanki ze skrobanymi wzorami,obklejane sitowiem, włóczką, skorupkami itp., baranki, stroiki, koszyki, „pająki”wielkanocne, ozdoby z bibuły i suszonych roślin, palmy wielkanocne,



W szczególności Organizatorowi zależy na tradycyjnych sposobach zdobienia,
· do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia, zawierającą: imię i nazwisko,wiek autora, klasę, nazwę placówki oraz imię i nazwisko instruktora/opiekuna(jeżeli występuje), nr telefonu.

Terminy:
· Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z okresem ŚwiątWielkanocnych odbędzie się w ramach Świątecznego Kiermaszu Wielkanocnego3 kwietnia 2022 r. (niedziela) w godz. od 15.00 do 18.00 w Domu Ludowymw Nagoszynie,
· w terminie do 29 marca 2022 r. należy dostarczyć tylko wypełnioną KartęZgłoszenia do CKiP w Żyrakowie (obecna siedziba: Dworek w Żyrakowie),
· uczestnicy Konkursu, proszeni są o osobisty udział i zaprezentowanie swoichwyrobów podczas Świątecznego Kiermaszu Wielkanocnego w dniu 3 kwietnia2022 r. w Domu Ludowym w Nagoszynie,
· uczestnicy będą mieli możliwość przygotowania swoich ekspozycji (maksymalnieo powierzchni do 1 m²) na 1 godzinę 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 niniejszegoregulaminu i podpisanie stosownego oświadczenia oraz zgody na przetwarzaniedanych osobowych i zgody na wykorzystanie wizerunku,
· Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w celurozstrzygnięcia Konkursu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁUWSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCHWIELKANOCNĄ PLASTYKĄ OBRZĘDOWĄ!!!


