REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „BAJKOWA CHOINKA”
1. Informacje ogólne:
Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Szaflary.
Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs na najpiękniejszą bożonarodzeniową
choinkę pn.: „Bajkowa choinka”.
2. Zasady uczestnictwa w konkursie:
- konkurs skierowany jest do placówek oświatowych tj. szkół i przedszkoli z terenu Gminy
Szaflary,
- Uczestnikiem konkursu jest szkoła lub przedszkole.
Uczestnik konkursu, który jest zainteresowany udziałem w konkursie, powinien wypełnić i
złożyć do Organizatora kartę zgłoszenia, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.
Termin na złożenie karty zgłoszenia: do dnia 11 grudnia 2018 r. do godz. 16:00
Zgłoszenie można złożyć w na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Szaflary
lub przesłane e-mailem w formie PDF na adres: sekretarz@szaflary.pl,
w tytule e-maila należy wpisać: zgłoszenie na konkurs.
3. Cel konkursu:
- przybliżenie dzieciom i młodzieży tradycji ubierania choinki bożonarodzeniowej,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży,
- motywowanie dzieci i młodzieży do wspólnej aktywności twórczej,
- integracja dzieci, rodziców i nauczycieli przy tworzeniu własnej, wspólnej wizji świątecznej
choinki.
4. Zadanie konkursowe:
Zadaniem każdego uczestnika będzie:
- ubranie/przystrojenie choinki własnoręcznie wykonanymi ozdobami choinkowymi.
5. Wytyczne obowiązujące przy wykonaniu zadania konkursowego:
- ozdoby choinkowe mogą być wykonane dowolną techniką i przy użyciu dowolnego
materiału (typu: bibuła, słoma, sznurek, papier, tkanina, drewno, orzechy, szyszki,
makarony, masa solna, masa papierowa, pierniki własnoręcznego wyrobu, itp.),
- dopuszcza się tworzenie ozdób choinkowych na gotowych podkładach przeznaczonych
do robienia ozdób choinkowych typu: kula styropianowa, kula plastikowa (lub inny
kształt) itp.
- wszystkie ozdoby powinny być wykonane własnoręcznie przez dzieci i młodzież przy
pomocy lub pod nadzorem pedagogów lub rodziców,
- do strojenia/ubierania choinki nie wolno używać gotowych ozdób choinkowych
zakupionych w sklepach za wyjątkiem oświetlenia choinkowego,
- dopuszcza się do strojenia/ubierania choinki - gotowe oświetlenie choinkowe,
- wysokość choinki nie może być mniejsza niż 2 metry.
6. Choinka
Uczestnik konkursu, który nie posiada choinki, powinien zgłosić do Organizatora konkursu
zapotrzebowanie na drzewko choinkowe w terminie do dnia 11 grudnia 2018 do godz. 16:00.
W przypadku otrzymania takiego zapotrzebowania Organizator na swój koszt, dostarczy
Uczestnikowi konkursu „żywą” choinkę.
7. Ocena prac.
Pracą konkursową jest jedna ubrana/przystrojona choinka.
Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora.
Ocena pracy konkursowych odbędzie się na miejscu u Uczestników konkursu w dniu 20
grudnia 2018 r., za wyjątkiem przypadku określonego w pkt. 8

Choinka zgłoszona do konkursu powinna stać w miejscu ogólnodostępnym, tak aby jej ocena
nie powodowała zakłóceń w zajęciach prowadzonych w placówce oświatowej.
Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:
- ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu,
- dobór, pomysłowość i różnorodność wykorzystanie materiałów,
- wkład pracy,
- estetyka i staranność wykonania pracy.
Podczas oceny prac konkursowych, komisja konkursowa wykona ich dokumentację
fotograficzną (zdjęcia), która może zostać udostępniona publicznie.
Uczestnik konkursu przystępując do konkursu automatycznie wyraża zgodę na
publikację zdjęć.
Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
8. UWAGA!
Placówka oświatowa (szkoła, przedszkole), będąca Uczestnikiem konkursu, która na prośbę
Organizatora podejmie się dodatkowo ubrania/strojenia choinki w budynku Urzędu Gminy
Szaflary, będzie mogła dokonać wyboru, którą choinkę chce zgłosić do oceny konkursowej:
choinkę ubraną w swojej placówce oświatowej, czy choinkę ubraną w budynku Urzędu Gminy
Szaflary.
Jeżeli do oceny konkursowej zostanie zgłoszona przez Uczestnika konkursu choinka
ubrana/strojona na terenie Urzędu Gminy, to ocena pracy konkursowej nastąpić w Urzędu
Gminy Szaflary.
9. Nagrody
Laureat otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 1.000,00 zł.
(słownie złotych jeden tysiąc 00/100).
Organizator dopuszczalne przyznanie dwóch nagród ex aequo.
W takim przypadku Organizator przyzna oddzielnie dla każdego z laureatów nagrodę
rzeczową o wartości 1.000,00 zł.
10. Ogłoszenie wyników
Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 24 grudnia 2018 r.
Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Szaflary tj.
www.szaflary.pl. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu e-mailem.
11. Organizator rozstrzyga sprawy nie objęte regulaminem konkursu.
12. Akceptacja regulaminu przez Uczestnika konkursu.
Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.
13. Udzielanie informacji:
wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać u Sekretarza Gminy pod nr. telefonu:
182612312
Wójt Gminy Szaflary
(-) Rafał Szakaradziński

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
BAJKOWA CHOINKA

1. Nazwa i adres placówki oświatowej zgłaszającej się do
konkursu:

……………………………………………………………………………………………………

2. Imię i nazwisko, telefon i email osoby wyznaczonej do
kontaktu:

…………………………………………………………………………………………………….

………………………………, dnia …………………
/miejscowość/



/data/

Termin zgłoszenia do dnia 11 grudnia 2018 r.

……………………..………………….
/ pieczęć i podpis Dyrektora jednostki/

