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Wręczyca Wielka, 2018 r.

XIV Powiatowy Konkurs Plastyki Obrzędowej

„WIOSNA 2018”
ORGANIZATORZY:
- Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej
- Stowarzyszenie „PROM” na Rzecz Rozwoju, Wspierania
Kultury, Sportu i Turystyki Gminy Wręczyca Wielka
CELE KONKURSU:
- powrót do tradycji związanych z okresem Świąt Wielkanocnych
i wiosny,
- poszerzenie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat tradycji polskich,
- pobudzenie i zainteresowanie uczniów tradycją ludową,
- promocja twórczości artystów ludowych,
- zainteresowanie młodego pokolenia doroczną obrzędowością ludową
i związanymi z nią rekwizytami plastycznymi.
PRZEDMIOT KONKURSU:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie prac plastycznych związanych
z doroczną obrzędowością i kultywowanymi nadal zwyczajami ludowymi
(Wielkanocnymi), które będą oceniane przez etnografa i plastyków
w następujących kategoriach:
- gaik
- palmy wielkanocne
- zdobienie jaj wielkanocnych ( kraszanki, pisanki)
- kukły „Marzanny”
- kwiaty, bukiety bibułkowe, papierowe
- pająki sufitowe
- maski obrzędowe (np. Herodów, niedźwiedzi, maski świata)

INFORMACJE DODATKOWE:
Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z tradycjami danego
regionu. Technika wykonania prac jest dowolna (z materiałów
tradycyjnych, naturalnych). Prace powinny być wykonane własnoręcznie,
źródłem inspiracji powinny być tradycje rodzinnego domu i terenu własnej
„małej ojczyzny”.
Prace zakupione, zgłoszone do konkursu, nie będą oceniane!
Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę !
Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają odbiorowi,
pozostają do dyspozycji Organizatora!
Konkurs jest otwarty i dostępny dla wszystkich grup wiekowych.
Prace konkursowe, czytelnie opisane (imię i nazwisko autora, klasa, adres),

z wypełnioną kartą zgłoszenia należy dostarczyć
w dniach 15 i 16 marca 2018 r. (czwartek i piątek),
w godzinach 8.00 – 17.00 do GOK we Wręczycy Wielkiej.
W dniu 27 marca (wtorek) 2018 r. o godz. 13.00 zapraszamy
uczestników konkursu na ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i otwarcie
wystawy pokonkursowej. Wszystkie prace biorą udział w wystawie.
PO ROZDANIU NAGRÓD ZAPRASZAMY WSZYSTKICH
NA UROCZYSTE OTWARCIE DEGUSTACJI STOŁU
WIELKANOCNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ PANIE
Z KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH NASZEJ GMINY.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac
uczestników konkursu w prasie, telewizji, Internecie i katalogu w celu
promocji konkursu. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne
z uznaniem przez jej autora warunków niniejszego regulaminu.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
I ŻYCZYMY SUKCESÓW !!!

