
V Kaszubska Szopka Bożonarodzeniowa 2016

Regulamin konkursu

Organizator:
Oddział Parafialny Akcji Katolickiej przy Par. p.w. Podw. Krzyża Świętego w Rumi

Patronat:
Urząd Miasta Rumi

I TEMATYKA KONKURSU:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy

plastycznej – szopki bożonarodzeniowej.

Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego

Narodzenia oraz powinny być zawarte elementy związane z kulturą kaszubską

II WARUNKI KONKURSU:

- W konkursie mogą wziąć udział dzieci wraz z całymi rodzinami z wszystkich

Parafii Rumi oraz skupione w oratoriach, świetlicach, kołach plastycznych i

innych organizacjach

- Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z

dowolnego tworzywa, przy czym zaleca się wykonywanie szopek z materiałów

naturalnych. Elementy szopki mogą być podświetlane oraz poruszane

mechanicznie

- Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być

przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się.

Prace powinny zawierać na trwałe przymocowany opis

zawierający dane: imię, nazwisko autora bądź całej rodziny lub grupy

oraz parafię i szkołę na części niewidocznej.

Nie mogą być zgłaszane

szopki biorące udział w konkursach w latach poprzednich.

http://rumiakrzyz.pl/wp-content/uploads/2012/12/SZOPKI.pdf


III TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA SZOPEK

Szopkę należy dostarczyć w dniu 16.12.2016r. od godziny 15.00 do 17.30,
do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi .

IV OGŁOSZENIE WYNIKÓW IWRĘCZENIE NAGRÓD

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi
18 grudnia 2015r. po Mszy Św. ogodz. 11.00

V WYSTAWA SZOPEK

Wystawa szopek odbędzie się w sobotę 17grudnia w hali MOSiR
podczas koncertu kolęd Zespołu Mazowsze
i w niedzielę 18 grudnia w godzinach od 9.00-16.00 w salce Ministrantów

VI. OCENA I NAGRODY

Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.
Komisja Konkursowa oceni szopki przyznając I, II, III, miejsce

nagradzając wykonawców najpiękniejszych szopek.

Prace będą oceniane indywidualne w kategoriach wiekowych oraz szopka
rodzinna i grupowa według następujących kryteriów:

nawiązanie do tradycji Bożego Narodzenia
ogólne wrażenie artystyczne, – lalki – postacie,
walory plastyczne (kolorystyka, kompozycja itp.).
dobór i wykorzystanie materiałów,
zawarte elementy kaszubskie
samodzielność wykonania pracy (kupione figurki obniżają cenę szopki)
estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji,
wkład pracy.

W ramach katechezy adwentowej zapraszamy Dzieci oraz Rodziców do KONKURSU na najładniejszą
szopkę. Informacje związane z konkursem można uzyskać
u Pani Adeli Szramkowskiej - prezesa POAK pod numerem telefonu: 507-314-685
oraz na stronie internetowej parafii rumiakrzyz.pl


