Regulamin konkursu na tradycyjną palmę wielkanocną

I. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich

II. Warunki konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
placówek oświatowych.
2. W konkursie udział mogą wziąć jedynie grupy.

III. Cele konkursu:
1. Kultywowanie tradycji wykonywania palm wielkanocnych.
2. Zachęcenie mieszkańców gminy oraz uczniów szkół do podtrzymania i pielęgnowania
tradycji ludowej.
3. Rozwijanie pomysłowości ozdabiania palm wielkanocnych.
4. Rozbudzanie inwencji twórczej.
5. Grupa musi składać się z min. 3 osób a max 10 osób
6. Każda grupa może zaprezentować tylko 1 palmę.
7. Palmę wielkanocną do konkursu należy zgłosić w terminie do 5.04.2019 r. osobiście
w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu ul. Zwycięstwa 23, I piętro pokój nr 22
8. Informacje o konkursie pod nr telefonu: (71) 316 61 41 wew. 19 (pn.- pt. w godzinach
8:00-20:00)
9. Technika wykonania - materiały naturalne: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty,
wydmuszki, wstążki, bibuła, itp.
10. Prace powinny być oznaczone twardą metryczką, mocno przytwierdzoną do palmy,
zawierającą następujące informacje:
– imiona i nazwiska twórców palmy
– wiek
– numer telefonu kontaktowego / e-mail
11. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
oraz upowszechnianie wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania
konkursowego.

IV. Kryteria oceny:
Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:
1. zgodność z regulaminem konkursu
2. pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu
3. dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych (materiały naturalne,
ekologiczne)
4. różnorodność użytych materiałów
5. stopień trudności wykonania palmy
6. estetykę wykonania pracy
7. gotowe, kupione palmy lub palmy zawierające większość sztucznych elementów nie będą
oceniane.

V. Przebieg konkursu:
1. Palmy konkursowe należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach
Wrocławskich w terminie do 05.04.2019r. (piątek) do godziny 20.00.
2. Palmy oceni jury powołane przez Organizatora.
3. Jury na podstawie kryteriów oceny wyłoni jedną pracę.
4. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas Jarmarku Wielkanocnego w dniu
13.04.2019r. około godz. 16:00
5. Nagrodą w konkursie będzie wyjazd niespodzianka. Organizator poinformuje zwycięzców
o terminie odbioru nagród.
6. Po ogłoszeniu wyników konkursu, palmy będą do odbioru przy scenie podczas Jarmarku
Wielkanocnego.

