Stoczek, 29.07.2019r
„W poszukiwaniu tradycji – I konkurs na bukiet zielny”
Regulamin konkursu
1.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Stoczku
2.

Termin i miejsce

Finał konkursu odbędzie się 15 sierpnia 2019r. o godzinie 10.00 w Kościele św. Anny w Kijanach
3.

Cel konkursu

Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat tradycji komponowania bukietów na święto Matki Boskiej Zielnej
oraz kształtowanie zainteresowań plastyką obrzędową wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
4.

Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego.
5.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wykonanie tradycyjnego bukietu na Święto Matki Boskiej Zielnej. Bukiet powinien zawierać
wyłącznie rośliny pochodzące z miejscowych lasów, łąk i ogrodów, ze szczególnym uwzględnieniem ziół oraz kwiatów
polnych i ogrodowych, a także gałązek drzew i krzewów np. jarzębiny, leszczyny. Nie określa się wielkości bukietów. W
bukietach nie mogą znajdować się rośliny trujące oraz chronione.
6.

Warunki uczestnictwa

Każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jeden bukiet, dowolnej wielkości. Uczestnicy mogą wykonywać prace
indywidualne i grupowe. Prace grupowe podlegają takiej samej ocenie i sposobie nagradzania, jak prace indywidualne.
Do bukietu należy dołączyć karteczkę z imieniem, nazwiskiem, wiekiem oraz nazwą miejscowości autora. Zgłoszenia
do udziału w konkursie przyjmowane są telefonicznie pod numerem kom. +48 667 131 044 lub osobiście w
siedzibie SKGW w Stoczku do dnia 14.08.2019r.
Bukiety należy dostarczyć do godziny 9.45 w dniu 15.08.2019r na stoisko Organizatora konkursu, które będzie
znajdowało się przy kościele św. Anny w Kijanach. Bukiety będą oceniane w dwóch kategoriach „Tradycyjny Bukiet
Zielny” oraz „Mój pierwszy bukiet” (kategoria dla dzieci do lat 14). Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania
się z niniejszym regulaminem. Zgłoszenie telefoniczne jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
7.

Kryteria oceny

Ocenie konkursowej podlegają walory artystyczne i estetyczne oraz zgodność materiału i sposobu wykonania z
ludowymi tradycjami wykonywania bukietów. Wykonane bukiety nie powinny budzić negatywnych skojarzeń, obrażać
uczuć religijnych, gloryfikować przemocy i nienawiści.

8.

Nagrody i wyróżnienia

a)

Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród nastąpi w dniu 15 sierpnia 2019r ok godziny 10.00 w
Kościele św. Anny w Kijanach

b)

W konkursie wyłonione zostaną trzy pierwsze miejsca w dwóch kategoriach wiekowych. Laureaci konkursu
otrzymają nagrody rzeczowe. Laureaci Konkursu nieobecni w dniu rozstrzygnięcia Konkursu zostaną
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poinformowani o wynikach telefonicznie.
c)

Z obrad Komisji Konkursowej sporządzony protokół k, a jego wyniki zostaną podane do wiadomości na profilu

9.

Postanowienia końcowe

a)

Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz

facebookowym organizatora

Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu,
wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie
b)

Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych przez
Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody,

c)

Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.
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