REGULAMIN KONKURSU

NA GWIAZDE
‘
KOLEDNICZA
‘
‘
ORGANIZATORZY KONKURSU
Burmistrz Polanowa, Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu, Parafia w Polanowie
oraz OO. Franciszkanie

ADRESACI KONKURSU
Konkurs jest skierowany do mieszkańców miasta i gminy Polanów
• jednostek oświatowych
• sołectw
• parafii
• stowarzyszeń
• rodzin
• grup nieformalnych

CEL KONKURSU
Celem konkursu jest propagowanie tradycji związanej ze Świętami Bożego
Narodzenia i popularyzacja sztuki wśród mieszkańców gminy Polanów. Wszystkie
wykonane w ramach konkursu Gwiazdy będą niesione podczas Orszaku Trzech
Króli: Polanów – św. Góra Polanowska, 6 stycznia 2020 r., dzięki czemu Orszak
będzie barwny, bogaty i atrakcyjny.

WYKONANIE GWIAZDY KOLĘDNICZEJ
1. Prace konkursowe mogą być wykonane indywidualnie lub zespołowo.
2. Do wykonania gwiazdy można użyć dowolnych materiałów i technik.
3. Wymagania konstrukcyjne:
- gwiazda o średnicy do 100 cm.
- zamontowana na drzewcu o długości ok. 1,5 m.
- gwiazda może być statyczna lub ruchoma.
4. Konstrukcja gwiazdy musi być stabilna, wykończona estetycznie ze wszystkich
stron.

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
1. Zgłoszenie gwiazdy do konkursu następuje poprzez dostarczenie własnoręcznie
wykonanej gwiazdy oraz danych osobowych wykonawców do Polanowskiego
Ośrodka Kultury i Sportu.
2. Termin zgłoszeń do 9 grudnia2019 r. ( w godzinach 800 - 1500)

OCENA ZGŁOSZONYCH PRAC
1. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Kryteria oceniania:
- nawiązanie do tradycji
- nowatorstwo
- samodzielność wykonania
- dekoracyjność
- ogólne wrażenie artystyczne

WYNIKI KONKURSU
1. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 14 grudnia 2019r.
podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego w Domu Kultury.
2. Zostaną przyznane nagrody za I, II i III miejsce.
3. O szczegółach dotyczących wyników zainteresowani zostaną powiadomieni
telefonicznie.
4. Zwycięska Gwiazda będzie prowadzić VII Orszak Trzech Króli: Polanów – Św.
Góra Polanowska, w dniu 6 stycznia 2020r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Osoby zgłaszające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych
osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz.U. Nr 133, poz.833 z póź. zm.) Administratorem
danych jest POKiS.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na wykorzystanie
prac i wizerunku w celach promocyjnych konkursu.
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
4. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (94) 318-8374 albo w biurze Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Polnej 4w
Polanowie.

