
REGULAMIN
1. Organizatorem Konkursu są:- Wójt Gminy Żyraków,- Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.
2. Cele Konkursu: przybliżenie oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycją wykonywania ozdóbchoinkowych i stroików świątecznych, kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej.
3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Żyraków.
4. Zasady uczestnictwa: Na Konkurs można zgłosić dowolną liczbę prac, wykonanych dowolną techniką. Wielkość i waga ozdób choinkowych muszą umożliwiać zawieszenie ich na choince,a stroik winien stanowić ozdobę świątecznego stołu. Praca musi być przestrzenna tj. wykończona z każdej strony. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę, przymocowaną w taki sposób aby jej niezasłaniała (np. na sznureczku), zawierającą: imię i nazwisko, wiek autora, klasę, nazwęplacówki oraz imię i nazwisko instruktora/opiekuna (jeżeli występuje).
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:

kat. I – przedszkola i oddziały przedszkolne 5-6 latki,kat. II - klasy 1 – 3,kat. III - klasy 4 - 6,kat. IV – klasy 7 - 8,kat. V – uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorośli,kat. VI – osoby niepełnosprawne.
6. Uczestnik może brać udział tylko w jednej kategorii.

– uczestnicy Konkursu, proszeni są o osobisty udział i zaprezentowanie swoichwyrobów– uczestnicy będą mieli możliwość przygotowania swoich ekspozycji (maksymalnie opowierzchni do 1 m²) na 1 godzinę przed rozpoczęciem Kiermaszu.



7. Terminy: w terminie do 5 grudnia 2022 r. (tj. poniedziałek) należy dostarczyć tylko wypełnioną kartęzgłoszenia i formularz podpisanych oświadczeń do siedziby Centrum Kultury i Promocji wŻyrakowie, tj. Dworek w Żyrakowie, w godz. 7.00 - 15.00. Konkurs odbędzie się 11 grudnia 2022 r. (tj. niedziela) w godzinach 15:00 do 18:00podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego w Zespole Szkół w Żyrakowie.
8. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny zgłoszonych prac, biorąc poduwagę: nawiązanie do tradycji świątecznej, staranność wykonania, wrażenie artystyczne.
9. Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna.
10. Za najlepsze prace zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
11. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
12. Do pracy konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszenia i formularz wymaganych zgód.
13. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w Konkursie!


