KONKURS BOŻONARODZENIOWY 2016

Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu zaprasza do udziału w
konkursie plastycznym związanym z obrzędami i tradycją Świąt Bożego Narodzenia. Celem
konkursu jest poznanie i kultywowanie lokalnych tradycji, rozbudzanie kreatywności i
inwencji twórczej, inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych,
rozwijanie zdolności manualnych, uwrażliwienie na sztukę, integracja społeczności lokalnej
oraz promocja dorobku kulturowego
W tym roku tematem prac są łańcuchy choinkowe. W chrześcijańskiej symbolice łańcuch
oznacza węża kusiciela, który oplatał rajskie drzewko tak jak dzisiaj łańcuch oplata choinkę.
Ozdoba ta miała przypominać, że człowiek ma grzeszną naturę. W ludowej tradycji
niektórych rejonów Polski uważano, że łańcuchy wzmacniają rodzinne więzi i chronią dom
przed kłopotami. Ozdoby wykonywały całe rodziny. Wykorzystywano do tego bibułkę, słomę,
kolorowy papier, orzechy, szyszki, pestki owoców oraz ziarna zbóż, a twórcy wykazywali się
ogromną fantazją i pomysłowością. Aby kontynuować tę piękną tradycję zachęcamy do
wspólnego, rodzinnego wykonywania prac, zarówno w najbardziej tradycyjnych formach, jak
i z użyciem nowoczesnych technik plastycznych.
Zasady konkursu określa niniejszy regulamin.
Organizator:
Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu
ul. Główna 55
32-329 Bolesław
tel./fax 32 6424073
ck@gminaboleslaw.pl
Termin:
05.12.2016 r. - zgłoszenia uczestników
09.12.2016 r. - rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród
Warunki zgłoszenia:
1. Konkurs przeznaczony jest dla rodzin oraz grup zorganizowanych np. klas, grup
przedszkolnych, które wykonują prace zbiorowe.
2. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez dostarczenie do siedziby organizatora pracy
konkursowej wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia, zawierającą oświadczenie podpisane przez
osobę reprezentującą rodzinę/grupę. Prace należy dostarczyć do organizatora do dn.
05.12.2016 r. Karta Zgłoszenia dostępna jest w siedzibie organizatora oraz na stronie
www.centrumkultury.gminaboleslaw.pl
3. Osoba zgłaszająca pracę do konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do
projektu i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do ich publikacji/lub innego
rozpowszechniania wizerunku.
4. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Zasady konkursu:
1. Tematem konkursu są łańcuchy choinkowe.
2. Technika wykonania pracy jest dowolna. Zachęcamy do wykonania prac zarówno z
materiałów znanych z lokalnej tradycji, jak i nowoczesnych.

3. Praca musi być opatrzona przymocowaną w sposób trwały wizytówką zawierającą dane o
autorze (nazwa grupy lub nazwisko rodziny)
4. Nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach:
I Grupy przedszkolne
II Klasy I-III Szkoły Podstawowej
III Klasy IV-VI Szkoły Podstawowej
IV Klasy gimnazjalne
V Prace rodzinne
Ponadto jury może przyznać nagrody dodatkowe za:
- Najdłuższy łańcuch
- Łańcuch najbliższy tradycji
- Łańcuch nowoczesny
- Najbardziej oryginalny łańcuch
5. Jury powołane przez Organizatora będzie oceniać prezentacje biorąc pod uwagę
pomysłowość, różnorodność materiałów użytych do wykonania pracy, zaangażowanie dzieci
i dorosłych, stopień trudności (w tym długość łańcucha), zgodność pracy z założeniami
konkursu, estetykę wykonania, ogólny wyraz artystyczny. Werdykt jury jest ostateczny.

DYREKTOR CENTRUM KULTURY
im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu
Barbara Rzońca

KONKURS BOŻONARODZENIOWY 2016
KARTA ZGŁOSZENIA

Nazwa grupy / rodzina
Kategoria wiekowa
Imię i nazwisko osoby
zgłaszającej (w przypadku
grup przedszkolnych i
szkolnych imię i nazwisko
nauczyciela)
Adres
Telefon kontaktowy
Pieczątka instytucji
delegującej i podpis
(jeżeli brak pieczątki podać
nazwę, adres i numer tel.)
* w przypadku zgłoszeń
rodzinnych podpis rodzica

OŚWIADCZENIE

1. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu danych
osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016r., poz. 922 ) o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem.
2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu lub przez inne
osoby na zlecenie Centrum Kultury wizerunku mojego dziecka, w tym na obrót egzemplarzami, na których
utrwalono ten wizerunek oraz na zwielokrotnienie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami
i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi
w ramach konkursu, materiałach służących popularyzacji działań w zakresie edukacji kulturalnej Centrum
Kultury poprzez rozpowszechnianie wizerunku w:
a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych,
b) prasie,
c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.
3. Oświadczam, iż zostałam/em poinformowany o możliwości wglądu i poprawienia danych osobowych.

…………………………………………………………
( data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego )

