
REGULAMIN
1.Organizatorzy Konkursu:- Wójt Gminy Żyraków,- Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.
2. Celem Konkursu jest: propagowanie pięknej tradycji szopkarstwa polskiego, kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia, której nieodłączną częścią jest szopka, pobudzanie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek, rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych.
3. Uczestnicy:W Konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Żyraków.Prace będą rozpatrywane w następujących kategoriach:I. kategoria rodzinna,II. osoby niepełnosprawne.
4. Technika wykonania: szopki powinny mieć formę przestrzenną, dopuszczalna jest płaskorzeźba, nie będą przyjmowane formy płaskie, maksymalne wymiary szopki: podstawa 50/50 cm, wys. 80 cm, nie jest dopuszczalne umieszczanie w szopkach elementów gotowych, ogólnodostępnychw sprzedaży (figurek itp.), konstrukcja szopki powinna być stabilna, wszystkie jej elementy powinny być przymocowanew taki sposób, aby się nie przesuwały, szopka musi być wykonana osobiście przez uczestnika Konkursu, w przypadku gdy szopka posiada oświetlenie należy zaznaczyć to w zgłoszeniu i podaćmiejsce włącznika.

5. Metryczka:Do każdej pracy winna zostać dołączona metryczka, w taki sposób, aby była z pracą trwale połączonai widoczna lecz nie przysłaniała wrażeń estetycznych. Prace bez metryczek nie będą brały udziału wKonkursie. W metryczce winny znaleźć się następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, kategoria, zgodnie z regulaminem ( w kat. rodzinnej prosimy wymienić wszystkichwspółautorów),
6. Uczestnik Konkursu może zgłosić na Konkurs tylko jedną pracę.



7. Ocena prac:Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora, wg następującychkryteriów: staranność i estetyka wykonania, oryginalność pomysłu, wkład pracy, ogólne wrażenie artystyczne.
8. 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.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich zgłoszonych prac wpublikacjach związanych z Konkursem oraz innych celach promocyjno – reklamowych CKiP.
10. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
11. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w celu rozstrzygnięciaKonkursu.
13 Do szopki należy dołączyć podpisaną zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystaniewizerunku oraz oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie!


