
P O W I A T O W Y   K O N K U R S   
 NA  NAJŁADNIEJSZĄ OZDOBĘ  ŚWIĄTECZNĄ

Organizator: Centrum Kultury w Połczynie Zdroju

Termin:         15 listopad - 15 grudzień 2017 r.

Cele konkursu:   
• Zachęcenie mieszkańców powiatu świdwińskiego do kontynuowania i upowszechniania 

tradycji wykonywania ozdób świątecznych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia;
• Rozwijanie uzdolnień rękodzielniczych wśród uczestników konkursu;
• Zainteresowanie szerokiego grona odbiorców poznawaniem nowych technik wykonywania 

ozdób świątecznych;
• Kultywowanie i promocja tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

R E G U L A M I N
1.  Konkurs skierowany jest do osób indywidualnych z terenu powiatu świdwińskiego, które 
ukończyły 18 lat.
2.  Przedmiotem konkursu są ozdoby świąteczne.
3.  Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

• Ozdoby choinkowe;
• Pozostałe ozdoby świąteczne.

4.  Uczestnicy konkursu wykonają co najmniej jedną ozdobę w dowolnie wybranej kategorii.
     Uczestnicy konkursu mogą wziąć udział w dwóch kategoriach konkursowych.
5.  Ozdoby mogą być wykonane z dowolnie wybranego materiału oraz w dowolnej technice.
     Preferowane będą ozdoby wykonane przy wykorzystaniu materiałów naturalnych, np.słoma, 
     trawy, piórka, suszone owoce itp.
6.  Prace konkursowe należy dostarczyć w opakowaniu wraz z czytelnie wypełnioną kartą
     zgłoszenia w wyznaczonym terminie na adres:

Centrum Kultury – Biblioteka Publiczna (Zamek)
                                                               ul. Zamkowa 7
                                                         78-320 Połczyn-Zdrój. 
7.   Ozdoby należy opakować oddzielnie w każdej kategorii w taki sposób, aby przy ocenie
      można było je wyjąć.
8.   Termin złożenia prac konkursowych upływa w dniu 11 grudnia 2017 r. o godzinie 15.30.          
9.   Powołane przez Organizatora Jury oceni ozdoby w każdej kategorii, przyznając punkty.
      Maksymalna liczba punktów, którą można otrzymać za ozdobę wynosi siedem.
      Dodatkowo do trzech punktów zostanie przyznane ozdobom wykonanym przy wykorzystaniu
      materiałów naturalnych.
10. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii.
11. Ozdoby zgłoszone do konkursu zostaną wyeksponowane na wystawie podczas Jarmarku
      Bożonarodzeniowego, który odbędzie się w Połczynie-Zdroju w dniu 15 grudnia 2017 r.
12. Ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród nastąpi podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego.
13. Laureaci i pozostali uczestnicy konkursu zostaną telefonicznie powiadomieni o dokładnym
      terminie i miejscu ogłoszenia werdyktu Jury oraz wręczenia nagród.
14. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
15. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  przez
      Centrum Kultury w Połczynie Zdroju na potrzeby konkursu oraz jego promocji.                         
16. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Centrum Kultury w Połczynie
      Zdroju  - Biblioteka Publiczna - telefon 94 36 54 212.
        

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE


