
Szopka Bożonarodzeniowa - kultywowanie tradycji

TEMAT I CEL KONKURSU

Celem III Konkursu tak jak i w latach ubiegłych, jest propagowanie pięknej tradycji

szopkarstwa polskiego oraz kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia.

Zamysłem organizatorów Konkursu jest rozwijanie wrażliwości estetycznych i uzdolnień

plastycznych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, rozwijanie zdolności manualnych,

pobudzanie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji Szopek z wprowadzeniem akcentów

religijnych.

REGULAMIN KONKURSU

I. Postanowienia ogólne i warunki konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Mysłowicki Ośrodek Kultury.

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej -

Szopki Bożonarodzeniowej stałej lub ruchowej, koniecznie z uwzględnieniem

wyraźnych elementów tradycji Bożego Narodzenia.

3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz dorośli.

4. Jeśli praca zgłoszona jest przez szkołę, proponujemy aby w szkole odbył się konkurs

wyłaniający laureata.

5. Każda praca powinna być pracą przestrzenną wykonaną z dowolnego materiału.

6. Konstrukcja Szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy winny być

przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się. Pracę należy opatrzyć

metryczką zawierającą dane: nazwę szkoły, imię i nazwisko, wiek, telefon.

7. Szerokość / długość podstawy Szopki nie powinna przekraczać 100cm, dopuszcza

się oświetlenie Szopki jedynie światłem bateryjnym.

8. Szopkę należy dostarczyć do 10.12.2011r.,pod adres Mysłowicki Ośrodek Kultury,

ul. Grunwaldzka 7.

9. Otwarcie wystawy nastąpi dnia 14.12.2011r w Galerii Mysłowickiego Ośrodka

Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 7.



10. Dostarczone Szopki należy odebrać po zakończeniu wystawy, między 15.01.2012

a 20.01.2012 roku.  Za prace nie odebrane w tym terminie organizator konkursu nie

ponosi odpowiedzialności.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nadesłanie Szopek po terminie oraz

uszkodzenie ich podczas transportu .

12. Mysłowicki Ośrodek Kultury zastrzega sobie możliwość wykorzystania prac

konkursowych w publikacjach promujących Konkurs i na polach eksploatacji

związanych z działalnością Statutową Mysłowickiego Ośrodka Kultury.

II. Ocena i nagrody

1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów: ogólne wrażenie

artystyczne, oryginalność pomysłu; opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie

materiałów (w szczególności naturalnych); motywy regionalne; wkład pracy;

estetyka pracy, walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).własnoręcznie

wykonanie Szopki.

3. Komisja Konkursowa oceni szopki w trzech ww. kategoriach wiekowych (I - szkoły

podstawowe; II - szkoły gimnazjalne; III - szkoły licealne i dorośli.

W każdej z nich zostaną przyznane nagrody. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi

w dniu 22.12.2010r.

4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie przyznawania nagród w danej

kategorii, przyznania nagród/wyróżnień dodatkowych lub innego podziału nagród.

5. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w mediach i na stronie

internetowej Mysłowickiego Ośrodku Kultury.

6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem

będzie Mysłowicki Ośrodek Kultury w Mysłowicach. Dane osobowe uczestników

konkursu będą zbierane i przetwarzane przez Mysłowicki Ośrodek Kultury zgodnie

z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

7. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie ani nie będzie

prowadzona na ten temat żadna korespondencja.

Organizator: Mysłowicki Ośrodek Kultury, ul. Grunwaldzka 7, tel. (32) 222-66-70, w.34


