REGULAMIN
GMINNEGO KONKURSU WIELKANOCNEGO
NA TRADYCYJNĄ PALMĘ I PISANKĘ WIELKANOCNĄ
I. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim z Filią w Nowakowie.
Honorowy patronat nad Konkursem sprawuje Wójt Gminy Elbląg.
II. CELE KONKURSU

Celem konkursu jest reaktywowanie i podtrzymywanie tradycji zdobienia jaj i wykonywania palm w okresie
wielkanocnym, wyrobienie własnej inwencji twórczej, poszerzenie i popularyzowanie wiedzy wśród dzieci
i młodzieży o tradycjach, zwyczajach i obrzędach związanych z okresem wielkanocnym, prezentacja dorobku
artystycznego naszego regionu. Konkurs ma być wydarzeniem o charakterze kulturalnym adresowanym
i tworzonym przez mieszkańców gminy Elbląg, pobudzającym aktywność społeczną.
III. TEMATYKA KONKURSU

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy przestrzennej w jednej z następujących kategorii:
 TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA
 TRADYCYJNA PISANKA WIELKANOCNA
Uczestnicy mogą brać udział w dowolnie wybranej kategorii lub w obu jednocześnie.
2. Preferowane są tradycyjne techniki zdobienia oraz materiały naturalne.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs adresowany jest do następujących grup wiekowych:
 dzieci z oddziałów przedszkolnych
 uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych
 osoby dorosłe
2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie mieszkańcy gminy Elbląg.
3. Oceniane będą tylko prace indywidualne – wykonane samodzielnie przez uczestnika.
4. Prace zakupione jako produkt gotowy, zgłoszone do konkursu, nie będą oceniane.
5. Prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim
lub Filii w Nowakowie do dnia 19 marca 2021 r.
6. Każdą pracę należy opatrzyć metryczką, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, adres
zamieszkania, telefon kontaktowy, w przypadku uczniów dodatkowo podać klasę, szkołę oraz opiekuna.
7. Do każdej pracy należy dołączyć wypełniony oraz podpisany formularz zgłoszenia.
V. PROCEDURA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

1. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa.
2. Przy ocenie prac brana będzie pod uwagę wierność tradycyjnych motywów, samodzielność i estetyka wykonania
oraz wkład twórczy.
3. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.
4. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone po rozstrzygnięciu konkursu. O terminie wręczenia nagród Organizator
powiadomi Dyrekcje szkół oraz dorosłych uczestników indywidualnie, jednocześnie informacje zostaną podane
na stronie internetowej gbpelblag.naszabiblioteka.com
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich
ekspozycji oraz bezpłatnej reprodukcji prac w prasie i Internecie w celu promocji konkursu.
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora jego
danych osobowych oraz wykorzystanie jego wizerunku do celów konkursu, w tym rozpowszechniania informacji
w mediach.
3. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4. Wszelkie informacje związane z przebiegiem konkursu dostępne są również pod numerami telefonów:

55 231 10 16 – biblioteka w Komorowie Żuławskim oraz 726 799 888 – biblioteka w Nowakowie
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

