
REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Organizator konkursu: 

Giżyckie Centrum Kultury

ul. Konarskiego 8

tel. 87 428 16 37

Adresaci konkursu:

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Giżycka  i okolic bez podziału na kategorie

wiekowe.

Cel konkursu:

1. Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych

 z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą.

2. Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej.

3. Stworzenie okazji do zaprezentowania przez mieszkańców Giżycka  i okolic własnych pomysłów

i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form ich zdobienia.

4.Rozbudzanie inwencji twórczej.

Warunki udziału w konkursie:

1. Palma powinna być wykonana samodzielnie z wykorzystaniem  tradycyjnych form zdobniczych.

2.  Palmę  należy  wykonać  z   materiałów  naturalnych  np.  bukszpanu,  suchych  lub  sztucznych

kwiatów tudzież wstążki,bibuły lub  z materiałów plastycznych.

3.Wysokość palmy powinna wynosić min. 1m, max: bez ograniczeń.

4. Prace należy składać do 21 marca 2018r. w  sekretariacie GCK w godz. 8.00 – 16.00 , po godz.

16.00 w pok. nr 6. Można też przesłać pocztą na adres GCK, ul.Konarskiego 8, 11 – 500 Giżycko

5. Każda praca powinna powinna być zawinięta w celofan oraz zaopatrzona w kartkę z danymi

identyfikacyjnymi: imię i nazwisko, adres, e-mail, tel. kontaktowy.

Ocena i nagrody:

1. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora.

2.Ocenie prac podlegać będzie:



- zgodność z regulaminem konkursu,

- pomysłowość i inwencja twórcza uczestników konkursu,

- dobór materiałów i elementów zdobniczych,

- bogactwo użytych materiałów,

- samodzielność i estetyka wykonania.

Komisja konkursowa przyzna przyzna następujące nagrody:

I miejsce – 300 zł

II miejsce – 200 zł 

III miejsce – 100 zł

Oprócz tego  wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Jarmarku Wielkanocnego

25 marca 2018r. o godz. 12.20 na Targowisku Miejskim.

Postanowienia końcowe :

Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w formie  scenografii sceny  25 marca 2018 r. podczas

Jarmarku Wielkanocnego.

Z uwagi na kruchość materiałów, organizator zastrzega, że prace nadesłane na konkurs
nie będą oddawane. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu.

Udział  w  konkursie  jest  równoznaczny  z  wyrażeniem  zgody  na  przetwarzanie  przez

organizatorów  danych  osobowych  autorów  oraz  publikację  imienia,  nazwiska  i  miejsca

zamieszkania autora. 

Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.


