„BOŻONARODZENIOWA OZDOBA CHOINKOWA"

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w
Bisztynku

•
•
•

CEL KONKURSU:
Popularyzowanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania ozdób na
bożonarodzeniową choinkę;
Zainteresowanie tradycjami i symboliką związaną ze Świętami Bożego
Narodzenia i Nowego Roku
Rozwianie i kształtowanie żywej wyobraźni plastycznej oraz promocja talentów
plastycznych
REGULAMIN KONKURSU

1. Technika wykonywania prac jest dowolna, liczy się kreatywność, różnorodność
technik plastycznych i estetyka wykonania.
2. Ozdoba choinkowa - wielkość i waga muszą umożliwiać zawieszenie jej na choince
(ozdoba musi posiadać sznurek do jej zawieszenia). Może to być bombka, łańcuch lub
figurka (aniołek, renifer, mikołaj, itp.). Pomysł oraz technika wykonania są dowolne.
Można użyć np. słomy, orzechów, szyszek, pestek owoców, makaronu, piernika oraz
ziaren zbóż. Ozdoby mogą być także wykonane na drutach lub szydełku. Ważne, aby
pracę można było powiesić na choince. Należy wziąć pod uwagę, że ozdoba nie może
być zbyt ciężka i że powinna być odporna na warunki atmosferyczne.
3. Prace wykonane z elementów gotowych (np. figurki lub bombki kupione w sklepie)
będą dyskwalifikowane.
4. Udział w konkursie może wziąć każdy - przedszkolak, uczeń lub osoba dorosła, która
do dnia 17 grudnia 2013r. złoży własnoręcznie wykonaną pracę konkursową w
siedzibie Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku ul.P.Findera 2
5. Termin nadsyłania lub dostarczenia prac: 17 grudnia 2013r. do godz. 16.00
6. Konkurs wyłoni zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych:
• dzieci w wieku przedszkolnym,
• dzieci i młodzież w wieku szkolnym
• młodzież w wieku ponadgimnazjalnym
• dorośli.
7. Każda praca musi mieć przymocowaną metryczkę zawierającą:
• imię i nazwisko,
• wiek autora,

• adres zamieszkania
• nr telefonu
8. Każdy uczestnik może nadesłać lub przynieść na konkurs maksymalnie dwie ozdoby
choinkowe. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w
wyniku niewłaściwego opakowania - nie będą oceniane.

NAGRODY

9. Spośród prac zgłoszonych do konkursu, jury powołane przez Organizatora wyłoni
zwycięzców w każdej kategorii wiekowej. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród
odbędzie się dnia 20 grudnia 2013r. podczas Spotkania Gwiazdkowego przy
Urzędzie Miejskim w Bisztynku (dokładna godzina zapisana będzie na plakatach).
Wyniki konkursu będą również dostępne na stronie internetowej
www.okialbisztynek.pl

UWAGI
10.
11.
12.

Każda zgłoszona praca staje się własnością organizatora konkursu.
Prace konkursowe oceni powołana przez organizatora komisja.
Kryteria oceny:
• samodzielność wykonania
• nawiązanie do tradycji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
• staranność wykonania ogólne wrażenie artystyczne

