REGULAMIN
1. Celem Konkursu jest kultywowanie tradycji ludowego zdobnictwa pisanek i wytwarzanie
przedmiotów tradycyjnej kultury plastycznej związanej z okresem Wielkanocy.
2. Termin: 31 marca 2017 r. (piątek) w godz. 16.00 – 19.00 – Konkurs połączony
z Kiermaszem.
3. Miejsce: Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.
4. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie pod patronatem
Wójta Gminy Żyraków.
5. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Żyraków, w tym stowarzyszeń
działających na terenie gminy, KGW, grup nieformalnych, szkół, przedszkoli, WTZ jak
również osób indywidualnych i ich rodzin.
6. Przedmiotem Konkursu są:
a) pisanki zdobione różnymi technikami, w szczególności organizatorowi zależy na
tradycyjnych sposobach zdobienia:
 malowanie woskiem lub w wywarze z kory, cebuli bądź zboża
 skrobanie wzorów
 obklejanie sitowiem, włóczką itp.
b) plastyka obrzędowa:
 baranki (z masła, z ciasta)
 stroiki
 wyroby z ciasta
 koszyki
 „pająki” wielkanocne
 ozdoby z bibuły i suszonych roślin
 palmy wielkanocne
 serwety, obrusy (hafty, wyroby szydełkowe)
c) stoły wielkanocne w tym (baby, babeczki, barany, mazurki itd.) oraz wszystkie
przejawy plastyki obrzędowej, powstającej w okresie Wielkanocy.
7. Każdy uczestnik Konkursu może wykonać dowolną ilość prac.
8. Prace konkursowe należy zaopatrzyć w metrykę – imię, nazwisko, szkoła, klasa, nazwisko
opiekuna, rok urodzenia, adres domowy i kontaktowy numer telefonu.
9. W terminie do 21 marca 2017 r. należy dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszenia do
Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.
10. Uczestnicy Konkursu, (którzy do 21 marca 2017 r. dostarczą karty zgłoszenia), proszeni są
o osobisty udział i zaprezentowanie swoich wyrobów podczas Kiermaszu Wielkanocnego
w dniu 31 marca 2017 r. (piątek) w godz. od 16.00 do 19.00.
Od godz. 15.00, uczestnicy będą mieli możliwość przygotowania swoich ekspozycji.
11. Komisja konkursowa powołana przez organizatora, dokona oceny zgłoszonych prac
podczas kiermaszu.
12. Za najlepsze prace zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Zapraszamy do udziału wszystkich, zainteresowanych tradycją plastyki Wielkanocnej!

KARTA ZGŁOSZENIA
XXII Gminny Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową
związaną z okresem Wielkanocy – 2017 rok
1. NAZWA PLACÓWKI (adres) lub IMIĘ I NAZWISKO (w przypadku osób
indywidualnych)
.................................................................................................................................................................................................................................

2. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA, wiek, klasa, adres zamieszkania, telefon
kontaktowy (lista zbiorowa uczestników- w przypadku placówek i organizacji)
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................../...........
.......................................................................................................................................................................................................................................

3. LICZBA UCZESTNIKÓW .............................................,
4. POWIERZCHNIA POTRZEBNA DO PRZYGOTOWANIA EKSPOZYCJI (w m2)...................
5. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTÓW ZGŁOSZENIA

...............................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

Niniejszym zgłaszam swój udział w XX Gminnym Konkursie na Pisankę Ludową
i Plastykę Obrzędową związaną z okresem Wielkanocy i wyrażam zgodę na zapisy
zawarte w regulaminie konkursu.

......................................................................................................

PODPIS UCZESTNIKA (OPIEKUNA)

