Regulamin V Powiatowego Konkursu
Szopek Bożonarodzeniowych
ORGANIZATOR
Wydział Edukacji, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Dębicy, Galeria Sztuki MOK
w Dębicy.
CELE KONKURSU
- pobudzenie artystycznej wyobraźni dzieci i młodzieży,
- zapoznanie z polskimi, bożonarodzeniowymi obrzędami i tradycjami.
UCZESTNICY
I kategoria - uczniowie szkół podstawowych,
II kategoria — uczniowie gimnazjów,
III kategoria — uczniowie niepełnosprawni,
IV kategoria — szopka rodzinna.
ETAPY ELIMINACJI
Konkurs przebiegał będzie w dwóch etapach:
I etap - eliminacje gminne
Przebieg konkursu na tym etapie koordynują Gminne Ośrodki Kultury, przekazując do Galerii Sztuki MOK w
Dębicy tylko prace finałowe, po 2 w danej kategorii. Termin składania prac 10 — 11 stycznia 2011 r.
II etap - finał powiatowy
Na etapie powiatowym komisja konkursowa wyłoni 3 najlepsze prace w każdej z czterech kategorii. Dopuszcza
się możliwość przyznania wyróżnień. O terminie wręczania nagród zostaną powiadomione szkoły oraz
nagrodzeni autorzy. Zdjęcia nagrodzonych i wyróżnionych szopek zamieszczone zostaną na stronie Powiatu
Dębickiego www.powiatdebicki.pl.
TECHNIKA WYKONYWANYCH PRAC
Szopki powinny mieć formę przestrzenną dopuszczalna jest płaskorzeźba, nie będą przyjmowane formy płaskie.
Konstrukcja szopki powinna być stabilna, elementy przymocowane w sposób uniemożliwiający przesuwanie się.
Wymiary prac dowolne. Wyklucza się możliwość umieszczenia w szopkach elementów gotowych,
ogólnodostępnych w sprzedaży. W szopkach można zamieszczać akcenty charakterystyczne dla Powiatu
Dębickiego (elementy architektury, postacie).
OPIS PRACY:
1. Imię i nazwisko, zaznaczona kategoria zgodna z regulaminem konkursu.
2. Adres zamieszkania oraz telefon autora.
3. Nazwa, adres oraz telefon placówki oświatowej. Powyższe dane powinny
zostać umieszczone w widocznym miejscu.

JURY
Jury na etapie gminnym powołują dyrektorzy Gminnych Ośrodków Kultury. Jury sporządza protokół i przekazuje
go wraz z pracami do siedziby Galerii Sztuki MOK w Dębicy. Jury na etapie powiatowym powołuje organizator
konkursu.
OCENA PRACY, NAGRODY
Jury oceniając prace będzie brało pod uwagę walory estetyczne szopki oraz jej zawartość treściową. Za zajęcie
trzech pierwszych miejsc przewiduje się nagrody rzeczowe. Bez względu na liczbę współautorów szopki, w
regulaminie przewiduje się przyznanie jednej nagrody rzeczowej. Oprócz nagród mogą zostać przyznane
wyróżnienia.
TERMIN
Szopki nagrodzone w etapie gminnym prosimy składać w dniach 10 - 11 stycznia 2011 r. w godz. 9.00 - 17.00, w
budynku Galerii Sztuki MOK w Dębicy przy ul. Akademickiej 30 (w pobliżu Ratusza Miejskiego).
DODATKOWE INFORMACJE
Prace przekazane na konkurs podlegają zwrotowi autorom. O terminie odbioru szopek Gminne Ośrodki Kultury
zostaną poinformowane telefonicznie. Szopki, które nie zostaną odebrane w terminie przechodzą na własność
organizatora konkursu. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie prac.

