Konkurs na Bombkę Bożonarodzeniową
REGULAMIN
1. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie
ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83-333 Chmielno
tel. 58 684-22-05, e-mail: it@chmielno.pl
2. Cel konkursu:
1) Zachowanie tradycji dekorowania bombek bożonarodzeniowych;
2) Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji bombek z wprowadzeniem
akcentów regionalnych;
3) Prezentacja bombki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej
4) Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, a także dorosłych oraz uzdolnień
plastycznych;
5) Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji
kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;
3. Tematyka konkursu:
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy – bombki
bożonarodzeniowej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego
Narodzenia. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, architektura, figuratywność,
kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.

4. Kryteria:
Bombki będą oceniane według następujących kryteriów:
1. ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;
2. opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych);
3. motywy regionalne;
4. wkład pracy;
5. estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji;
6. walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).
5. Kategorie wiekowe:
kategoria 4 – 6 lat
kategoria 7 - 10 lat
kategoria 11 - 14 lat
kategoria 15 - 18 lat
kategoria dorośli
kategoria dorośli z WTZ
6. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1) Prace mogą być wykonane z dowolnego tworzywa w dowolnej technice.
2) Konstrukcja bombki powinna być stabilna.
3) Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora, wiek,
ewentualnie nazwę placówki.
7. Termin i miejsce dostarczania prac:
Prace należy dostarczyć do dnia 3 grudnia 2017 r do Domu Kultury w Chmielnie.
8. Nagrody:
Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych dla 3 pierwszych miejsc oraz
wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
Każdy z uczestników konkursu otrzyma dyplom za udział w konkursie.
9. Wyniki konkursu:
Wręczenie nagród nastąpi 6 grudnia br., po godz. 16:00 w Domu Kultury w Chmielnie:
podczas imprezy okolicznościowej „Chmieleńskie Spotkanie z Mikołajem”

