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Regulamin 

 

1. Organizatorami konkursu są Starostwo Powiatowe                             
w Kolbuszowej oraz Muzeum Kultury Ludowej                                  
w Kolbuszowej. 
 

2. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież ze szkół 
podstawowych i szkół średnich z terenu powiatu 
kolbuszowskiego. 

 

3. Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży ludową 
tradycją Lasowiaków, zachęcenie jej do samodzielnego 
poszukiwania wiadomości na ten temat, pobudzenie inwencji 
twórczej oraz ocalenie od zapomnienia dziedzictwa kultury 
ludowej naszego regionu. 
 

4. Przedmiotem konkursu są ludowe ozdoby choinkowe 
wykonane z bibuły, papieru i słomy: łańcuchy, aniołki, 
gwiazdki, koszyczki, a także ozdoby bożonarodzeniowe: 
światy i pająki, a także akcesoria kolędnicze: turonie, maski, 
gwiazdy oraz szopki kolędnicze. 

 

5. Prace konkursowe będą podzielone na następujące kategorie 
tematyczne: 
- ozdoby choinkowe (łańcuchy, aniołki, gwiazdki, koszyczki, 
jeżyki, pajacyki, kule „bombki” z bibuły), 
- ozdoby bożonarodzeniowe (pająki, światy), 
- akcesoria kolędnicze (maski, turonie, gwiazdy), 
- szopki kolędnicze  
Ocena prac będzie przebiegać w następujących 
kategoriach wiekowych:  
- klasy 1-4 szkoły podstawowej 
- klasy 5-8 szkoły podstawowej 
- szkoły średnie. 
 

 6.   Kryteria oceny: 
- zgodność z tradycją ludową regionu; 
- staranność i samodzielność wykonania; 
- ogólny wyraz artystyczny. 
 

7. Prace będą oceniane przez komisję konkursową 
powołaną   przez Organizatorów. Decyzje komisji są 
ostateczne. 

 

8. Komisja zastrzega sobie prawo przyznania dowolnej 
liczby nagród i wyróżnień w zależności od ilości prac, ich 
poziomu oraz funduszy przeznaczonych na nagrody. 

 

9. Ocenie nie podlegają prace:  
a) wykonane niezgodnie z regulaminem konkursu,               
np. gotowe bombki, kartki świąteczne, stroiki; 
b) przy przygotowaniu i zdobieniu których użyto 
gotowych elementów np. styropianu, cekinów, 
brokatu, plastikowych figurek; 
c) wykonanych niesamodzielnie i zgłaszanych                             
w poprzednich edycjach konkursu. 
Prace zbiorowe nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.   

 

10. Wszystkie prace powinny zawierać solidnie 
przymocowaną wizytówkę zawierającą następujące dane: 
imię i nazwisko, adres szkoły, klasa, kategoria tematyczna 
oraz imię i nazwisko opiekuna ucznia. Prace do odbioru 
przez uczniów i opiekunów powinny być podpisane „Do 
zwrotu”. Można je odbierać od 7 do 10 stycznia. 

 

11. Prace (maksymalnie 2 szt. od każdego uczestnika) 
należy dostarczyć do 9 grudnia 2019 r. do Starostwa 
Powiatowego w Kolbuszowej, p. 308, lub przesłać pod adres: 

 

  Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej 
  ul. 11 Listopada 10 
  36-100 Kolbuszowa 
 

12. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone 13 grudnia 
2019 r. (tj. piątek) o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym                                
w Kolbuszowej. O dokładnym terminie wręczenia nagród 
Organizatorzy powiadomią dyrektorów szkół telefonicznie. 

 

13. Dodatkowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod               
nr tel. 17 744 57 30 – Wydział ds. Promocji i Kultury Powiatu 
Kolbuszowskiego – oraz 17 22 71 296 – Muzeum Kultury 
Ludowej w Kolbuszowej. 


