GMINNY KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH 2019
Regulamin: Konkurs adresowany jest do uczniów Przedszkoli i Szkół
Podstawowych Gminy Tokarnia.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tokarni oraz filia w Skomielnej
Czarnej.
Termin konkursu: Prace prosimy dostarczyć do dnia 13 grudnia 2019 r. w godz. od
14.00 – 18.00 w Filii GOKiS w Skomielnej Czarnej od poniedziałku do piątku.
Cel konkursu: 1. Ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości związanych
z okresem Bożonarodzeniowym, 2. Podtrzymywanie tradycji tworzenia szopek
bożonarodzeniowych, 3. Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży. 4.
Zorganizowanie wystawy prac zgłoszonych na konkurs.
Warunki udziału w konkursie: 1. Praca powinna być wykonana samodzielnie z
wykorzystaniem materiałów naturalnych. Konstrukcja szopki, jak też jej wystrój musi być
wykonana tylko w oparciu o materiały naturalne (np. drewno, gałązki świerka, słoma,
papier, kora, nasiona, mech, kamień, itp.) ale również mogą być użyte materiały
plastyczne (np. masa solna, plastelina, papier kolorowy, bibuła). Stosowanie elementów z
seryjnych produkcji np. pocztówek, szopek, figurek oraz materiałów sztucznych (np.
plastik) obniża punktację. 2. Każdy uczestnik dostarcza tylko jedną szopkę. 3. Każda
szkoła zgłasza max. 6 prac najlepszych, po 3 z każdej kategorii. 3. Nie przyjmujemy prac
zbiorowych. 4. Forma przestrzenna. 5. Zgłoszenie pracy do konkursu w podanym
terminie. Praca musi być oznaczona metryczką, zawierającą następujące informacje: Imię i
nazwisko, nazwa szkoły, adres, klasa (wiek), imię i nazwisko opiekuna.
Nagrody i wyróżnienia:
Powołane przez organizatorów jury przyzna nagrody i wyróżnienia w kategoriach
wiekowych: -1. dzieci przedszkolne – 2. dzieci klas 0 - 3 szkoły podstawowej – 3. dzieci
klas 4 – 8 szkoły podstawowej.
Prace nagrodzone zostaną zaprezentowane na wystawie w filii GOKiS w Skomielnej
Czarnej w styczniu 2020 roku, gdzie nastąpi wręczenie nagród i wyróżnień laureatom
konkursu. Prace wyróżnione w konkursie zaprezentowane zostaną w foto-galerii na
stronie internetowej GOKiS Tokarnia. O wynikach konkursu zostaną poinformowane
szkoły których uczniowie otrzymali nagrody i wyróżnienia.
Prace pokonkursowe należy odbierać w dn. 30 stycznia 2020r. w godz. od. 14.00 – 18.00 w
Filii GOKiS w Skomielnej Czarnej. Po upływie tego terminu organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za dostarczone prace.
Dodatkowych Informacji udziela:
Andrzej Słonina tel. 691 523 461
Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy wspaniałych pomysłów!
www.domkultury.manifo.pl

