REGULAMIN XIII EDYCJI KONKURSU

SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH
„ŻŁÓBEK WIELKOPOLSKI”
na rok 2011

POD PATRONATEM HONOROWYM WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
PATRONAT MEDIALNY
„PRZEWODNIK KATOLICKI”

Radio Merkury
1. Konkurs organizowany jest przez:
• Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie k. Poznania
• Muzeum Etnograficzne w Poznaniu – Oddział Muzeum Narodowego
w Poznaniu
• Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania
• Polski Związek Chórów i Orkiestr – Oddział Wielkopolski „Macierz”
2. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w nim mogą wziąć wszyscy, bez ograniczeń wiekowych i
zawodowych.
3. Celem konkursu jest:
A. rozbudzanie zainteresowań polskimi tradycjami bożonarodzeniowymi
- utrwalanie symbolu żłóbka betlejemskiego
B. promocja regionu Wielkopolski
- pokazanie piękna lokalnego krajobrazu
- popularyzacja zabytków architektury, folkloru i historii poszczególnych regionów
4. A. Deklaracja uczestnictwa (załącznik 1) – pisemne zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesyłać
do 15 listopada 2011r. na adres:

Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie
ul. Szkolna 3
62 – 023 Gądki
z dopiskiem „KONKURS SZOPEK”, fax 61 8171 172
lub e-mailem: konkurs_szopek@poczta.onet.pl
B. Termin dostarczania prac – w dniach 17 i 18 listopada w godz. 10.00 – 15.00 do siedziby:

Muzeum Narodowego w Poznaniu
Oddział Etnograficzny
ul. Grobla 25
wejście od ul. Mostowej 7 przez park
dojazd od ul. Grobla 25
tel. 61 852 30 06
Do każdej pracy prosimy dołączyć wypisany formularz zgłoszenia (załącznik 2).
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wstępnej eliminacji prac nie spełniających warunków
konkursu oraz do wytypowania przez kolegium jury konkursu prac prezentowanych na wystawie.
C. Zakwalifikowane prace do konkursu będą prezentowane na wystawie, której uroczyste otwarcie
wraz z ogłoszeniem wyników i rozdaniem nagród odbędzie się w sobotę 3 grudnia 2011r. o godz.
12.00 w :

Muzeum Narodowym w Poznaniu, w Oddziale Etnograficznym
ul.Grobla 25 (wejście od ul.Mostowej 7 przez park)
Wystawa trwać będzie w dniach 3.12.2011r. – 15.01.2012r.

D. Odbiór prac w terminie 16–17 stycznia 2012r. w godzinach od 10.00 do 16.00

Po wyznaczonym terminie nieodebrane szopki ulegają likwidacji!!!
6. Komisja oceniać będzie prace wykonane samodzielnie lub w zespole, które nie brały wcześniej
udziału w konkursie oraz prace w których figurki postaci (Matka Boska, Dzieciątko, św.Józef,
pastuszkowie, Trzej Królowie, zwierzęta i inne) wykonane są samodzielnie (użycie gotowych –
kupnych elementów będzie dyskwalifikowało prace!!!).
7. Komisja konkursowa ocenia prace:
A. w kategoriach wiekowych:
→ do 6 lat
→ od 7 do 12 lat
→ od 13 do 15 lat
→ kategoria otwarta - powyżej 15 lat
→ kategoria prac wykonanych wspólnie przez rodziny
B. z uwzględnieniem takich cech jak:
tradycyjność i nawiązanie do kanonu szopki
historia, mity i legendy
odniesienie do aktualnych wydarzeń
architektura
kolorystyka
lalki – postacie
elementy ruchome
nowatorstwo w ujęciu tematu
materiały i technologia wykonania
dekoracyjność
ogólne wrażenie estetyczne
trwałość formy
8. Materiał i technologia żłóbka dowolna. Z uwagi na transport i warunki ekspozycyjne wymagana jest
trwałość wykonania prac!!! Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zniszczenie lub
uszkodzenie prac. Prosimy również o nie umieszczanie trwałych opisów na pracach!
9. Komisja konkursowa może również wytypować do nagrody prace odznaczające się innymi, niż
wymienione w punkcie 7.B, wysoko ocenionymi walorami. Głosy zwiedzających do nagrody
publiczności zbierane będą w Muzeum Etnograficznym podczas wystawy od 3 grudnia 2011r. do
8 stycznia 2012r., a o ich wynikach autorzy zostaną bezpośrednio poinformowani. Wyniki głosowania
zostaną również podane w prasie.
Wręczenie nagrody publiczności odbędzie się 14 stycznia 2012r. o godz 12.00.
10. Od oceny komisji konkursowej, uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie.
11. Złożenie pracy do konkursu, oznacza zgodę uczestnika i akceptację warunków niniejszego regulaminu.
12. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w:
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie, tel. 61 8171 172
kontakt – p. Olga Gogolewska
Muzeum Etnograficzne w Poznaniu, tel. 61 852 30 06
kontakt – p. Witold Przewoźny
13. Autorzy szopek wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystywanie materiałów fotograficznych i filmowych dotyczących
wykonanych szopek w prasie i telewizji oraz innych mediach reklamujących konkurs i wystawę.

