
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.180.2015
WÓJTA GMINY WILKÓW

z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenia Konkursu na Szopkę Betlejemską Wilków 2015
i powołania Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1515) oraz § 4 Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, rękodzieła ludowego oraz upowszechniania i ochrony kultury na terenie Gminy Wilków 
wprowadzonego uchwałą Nr XVI/122/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie 
określenia w drodze regulaminu zasad przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, rękodzieła ludowego oraz upowszechniania i ochrony kultury na terenie Gminy 
Wilków zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam Konkurs na Szopkę Betlejemską Wilków 2015 zgodnie z regulaminem konkursu 
stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Dla wyłonienia laureatów Konkursu na Szopkę Betlejemską Wilków 2015 powołuję
Komisję Konkursową w składzie:

1) Edward Szulakowski – Przewodniczący Komisji
2) Anita Jankowska – Członek Komisji
3) Anna Jankowska – Członek Komisji
4) Anna Trojanowska – Członek Komisji

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb
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Załącznik do Zarządzenia Nr ORG.0050.180.2015

Wójta Gminy Wilków

z dnia 16 listopada 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU
NA SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ WILKÓW 2015

Organizator:
Wójt Gminy Wilków

Miejsce konkursu:
Dom Kultury w Wilkowie

I. Cel konkursu

1. Kształtowanie umiejętności widzenia głęboko humanistycznych wartości tkwiących w kulturze ludowej.

2. Popularyzacja obrzędowości i ludowej twórczości artystycznej związanej ze Świętami Bożego Narodzenia
z uwzględnieniem środowiska dzieci i młodzieży szkolnej.

3. Pielęgnowanie znajomości tradycji kulturowej własnego regionu i uzyskanie związku kultury ludowej
z kulturą narodową.

II. Zasięg konkursu

Konkurs obejmuje swoim zasięgiem teren Powiatu Namysłowskiego.

III. Warunki uczestnictwa

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież szkolna oraz placówki oświatowe z terenu Powiatu
Namysłowskiego, które w terminie przewidzianym w regulaminie dostarczą prace do oceny konkursowej
i wypełnią kartę zgłoszenia.

IV. Nagrody

1. Prace oceniane będą w trzech kategoriach:

1) dzieci i młodzież szkół podstawowych,

2) młodzież gimnazjalna,

3) prace zbiorowe tylko jako: przedszkola, szkoły.

2. Autorzy najlepszych prac w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe:

I - nagroda: w kwocie od 120 do 150 zł
II - nagroda: w kwocie od 80 do 100 zł
III - nagroda: w kwocie od 40 do 60 zł
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V. Prace Konkursowe

1. Ocenie przez Komisję Konkursową podlegać będą głównie takie elementy, jak:

1) zgodność z tematem - nawiązanie do tradycji,

2) technika (preferowane ręczne wykonanie),

3) materiał (preferowane użycie materiałów naturalnych),

4) kompozycja,

5) bryła,

6) dobór barw,

7) staranność i dokładność wykonania,

8) walory estetyczne.

2. Do prac dostarczonym organizatorom powinna być dołączona karta zgłoszenia.

3. Do konkursu nie mogą być zgłaszane prace, które brały udział w poprzednich edycjach konkursu.

VI. Przebieg Konkursu

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 16 listopada 2015 roku.

2. Prace należy składać w Domu Kultury w Wilkowie do dnia 4 grudnia 2015 roku.

3. Prace ocenione zostaną przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatora.

4. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w dniu 11 grudnia 2015 roku.

5. Wystawa prac konkursowych eksponowana będzie w Domu Kultury w Wilkowie w okresie
od 11 grudnia 2015 r. do 15 stycznia 2016 r.

VII. Prawa uczestników i organizatorów

1. Na czas trwania konkursu i wystawy zgłoszone prace pozostaną w dyspozycji organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku laureatów i uczestników
konkursu, a także fotografii ich prac do celów promocyjnych i reklamowych.

3. Po zakończeniu wystawy autorzy prac w terminie od 18 do 22 stycznia 2016 r. powinni zgłosić się
po odbiór prac.

4. Po upływie terminu odbioru prac organizator nie odpowiada za prace.

5. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
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Karta zgłoszenia

KONKURS NA SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ WILKÓW 2015

Imię ...........................................................................................

Nazwisko ..................................................................................

Nazwa Placówki .......................................................................

Adres (telefon) ........................................................................

........................................................................
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