
REGULAMIN KONKURSU
NA TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ


Organizatorzy:
Konkurs jest organizowany przez Urząd Gminy w Nowinach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Nowinach w ramach Jarmarku Wielkanocnego, który odbędzie się 9 kwietnia 2022 na placu festynowym w Nowinach.

Cele Konkursu:
Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową
	Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej
	Rozbudzanie inwencji twórczej
	Integracja społeczności lokalnej
	Popularyzacja sztuki i rękodzieła w twórczości dzieci i młodzieży

Tematyka Konkursu:
Zadaniem konkursowym jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej. Technika wykonania: materiały naturalne (np. bukszpan, bazie, suche kwiaty itp.), bibuła, krepa, wstążka, wydmuszki itp. z wykorzystaniem tradycyjnych form zdobniczych. Wymiary palmy dowolne. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z Regulaminem,
a w szczególności gotowe palmy wielkanocne wykonane ze sztucznych materiałów.

Warunki uczestnictwa:
Praca konkursowa będzie oceniana w następujących kategoriach:
INDYWIDUALNEJ – dzieci, młodzież, dorośli z terenu Gminy Nowiny;
ZESPOŁOWEJ – szkoły, organizacje formalne (koła, stowarzyszenia itp.)
i nieformalne (kluby, rodziny) oraz inne instytucje kulturalno-oświatowe (biblioteki, ośrodki kultury) mieszczące się na terenie Gminy Nowiny.
	Jeden uczestnik/zespół może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Praca musi być oznaczona czytelną metryczką, mocno przytwierdzoną do palmy zawierającą następujące informacje:

- Imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) twórcy palmy,
- Nazwę szkoły, klasy lub pełną nazwę stowarzyszenia, koła,
- Miejscowość.
	Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach bądź przesłać na maila: k.kepczyk@nowiny.com.pl do dnia 4 kwietnia 2022 roku.
	Pracę konkursową należy dostarczyć w dniu 9 kwietnia 2022 roku o godz. 11:00 na Jarmark Wielkanocny, odbywający się na placu festynowym w Nowinach przy ul. Perłowej 1.


Ocena i nagrody
Komisja powołana przez Organizatorów nagrodzi trzy tradycyjne prace w każdej z kategorii.
	Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
	Fotografie zwycięskich prac zostaną opublikowane w miesięczniku „Głos Nowin”.
	Kryteria oceny prac:
- Zgodność z regulaminem konkursu;
- Pomysłowość i inwencja twórcza uczestników konkursu;
- Dobór odpowiednich tradycyjnych materiałów i elementów zdobniczych;
- Wielkość i bogactwo użytych materiałów;
- Jakość i estetyka wykonania pracy.

Rozstrzygnięcie Konkursu:
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 9 kwietnia 2022 roku podczas Jarmarku Wielkanocnego.

Kontakt:
Koordynatorka Konkursu: Karolina Kępczyk k.kepczyk@nowiny.com.pl, 696466143.



































Karta zgłoszenia
Konkurs na Tradycyjną Palmę Wielkanocną


1.

 Imiona i nazwiska twórców /
klasa / szkoła / rodzina /
organizacja / instytucja

2.
Miejscowość / Gmina


3.
Kontakt telefoniczny




Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (Dz.U. Z 1997., poz..883 z późniejszymi zmianami). Organizator ma prawo do wykorzystania prac we wszystkich możliwych publikacjach oraz na stronach internetowych. Dodatkowo oświadczam, że akceptuje regulamin konkursu.






...............................................................
 Data i podpis osoby
odpowiedzialnej za złożenie pracy




