Regulamin konkursu
„Drzewko Bożonarodzeniowe”
X Jarmark Bożonarodzeniowy Tychy 2018
Informacje ogólne:
1. Konkurs organizowany jest przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach, zwane dalej
Organizatorem.
2. Przedmiotem konkursu jest: wykonanie ozdób choinkowych, koordynacja nad
dekoracją wskazanej przez Organizatora choinki w ramach X Jarmarku
Bożonarodzeniowego w Tychach.
3. Konkurs skierowany jest do placówek kulturalno-oświatowych tj. przedszkola, szkoły
podstawowe, licea, kluby osiedlowe, młodzieżowe domy kultury położone na terenie
Tychów, w tym dzieci i młodzieży do 18 roku życia.
4. Udział w konkursie może wziąć 12 pierwszych zgłoszeń (Formularz zgłoszeniowy - do
pobrania) dostarczonych osobiście do Miejskiego Centrum Kultury w Tychach lub na emailowo: agata.nosal@mck.tychy.pl . Zgłoszenia przyjmujemy do 6 grudnia 2018 r. do
godziny 12:00 lub do wyczerpania miejsc. Uroczyste dekorowanie choinki nastąpi 14
grudnia 2018 r. od godz. 15:00 na Placu Baczyńskiego w Tychach podczas X Jarmarku
Bożonarodzeniowego.
5. Celem konkursu jest:
 integracja społeczności w tworzeniu własnej wizji świątecznej choinki,
 kultywowanie dziedzictwa niematerialnego, jakim jest strojenie choinki z okazji świąt
Bożego Narodzenia,
 rozwijanie myślenia otwartego i twórczego,
 rozwój wrażliwości artystycznej i plastycznej,
 propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych jako środka
wypowiedzi artystycznej.
6. Zasady konkursu:
 każda z placówek wyznacza nauczyciela/opiekuna, który będzie nadzorował i
koordynował prace nad wykonaniem dekoracji oraz dekorowaniem jednego drzewka,
 osoby wyznaczone przez koordynatora wykonują samodzielnie lub pod jego nadzorem
ozdoby choinkowe, zawieszki (max 30 ozdób choinkowych).
 na dekoracje choinki mogą składać się również dodatkowo inne elementy wystroju:
łańcuchy, kokardy itp. pod warunkiem, że są wykonane własnoręcznie przez
uczestników konkursu lub są to produkty naturalne (np. szyszki, jabłka, orzechy)
 nauczyciel/opiekun ma możliwość wyznaczenia jednej bądź kilku klas (jeśli w danej
szkole jest zbyt duża ilość uczniów) do reprezentowania swojej placówki,
 wszystkie konkursowe drzewka powinny być podpisane, przez jaką szkołę
zostały udekorowane (nazwa szkoły i kategoria wiekowa). Ozdoby choinkowe
muszą być wykonane autorsko przez dzieci i młodzież z każdej placówki, mogą być

wykonane dowolną techniką. Powinny posiadać cechy dekoracyjne oraz dać się zawiesić
na choince.
 Z chwilą dekoracji choinek, ozdoby choinkowe stają się własnością Organizatora, który
przejmuje autorskie prawa majątkowe do dostarczanych prac bez ograniczeń w celu
publicznej prezentacji. Organizator nie zwraca kosztów za materiały wykorzystane do
ozdób, ani żadnych innych związanych z wzięciem udziału w konkursie.
7. Kryteria oceny dekorowanych drzewek
Ozdoby choinkowe oprócz spełniania powyższych kryteriów (dowolna technika, cechy
dekoracyjne, zawieszka) powinny być przystosowane do zewnętrznych warunków
atmosferycznych panujących w okresie jesienno–zimowym. Prace konkursowe mogą
być wykonane np. z bibuły, słomy, kolorowego papieru, orzechów, szyszek, makaronu
itp.
8. Oceniamy:
 ogólną dekorację drzewka jako całość (kompozycja, spójność, estetyka) 0-10 pkt
 oryginalność 0-10 pkt
 pracochłonność 0-10 pkt
9. Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród nastąpi w dniu 16.12.2018 r.
10. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. Komisja
oceni prace wg powyższych kryteriów, ocenie będzie podlegać jedna cała udekorowana
przez placówkę choinka.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania równorzędnych miejsc lub nie
przyznania żadnego miejsca w konkursie.
12. Nagrody w postaci voucherów dla zwycięzców, którzy zajmą 1, 2 i 3 miejsce zostaną
ufundowane przez Organizatora. Nagrody zostaną wręczone Laureatom po ogłoszeniu
wyników podczas X Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz zamieszczeniu informacji o
nich na stronie internetowej www.kultura.tychy.pl. Dla wszystkich uczestników
konkursu przewidziane są pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie.
13. NAGRODY:
Łączna pula nagród za zajęcie miejsc 1-3 wynosi 1.000 zł w postaci voucherów na
zakupy w sieci EMPIK. Nie ma możliwości wymiany nagród na ich równowartość
gotówkową.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestników
wszystkich zapisów regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie w czasie trwania konkursu i
zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o zaistniałych zmianach.
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Miejskie Centrum Kultury w Tychach
ul. Bohaterów Warszawy 26 i koordynator konkursu: Agata Nosal,
agata.nosal@mck.tychy.pl , tel. 32 327 02 90 w. 25.

