REGULAMIN KONKURSU pn. „MOJA PIĘKNA PISANKA WIELKANOCNA” – KALININGRAD 2016
1. Organizatorem konkursu jest Autonomia Polaków „POLONIA” w Kaliningradzie.
2. Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi,
pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki w obrzędowości ludowej. Konkurs
stwarza okazję do indywidualnej działalności artystycznej oraz poszerzenia wiedzy na temat zwyczaju
robienia pisanek, a także rozbudzanie inwencji twórczych w oparciu o tradycyjne formy zdobnicze oraz
kultywowanie tradycji wielkanocnych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
3. Prace zaopatrzone w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, wiek autora, organizację polonijną
/szkołę/, instytucję należy dostarczyć do dnia 11 kwietnia 2016 r. /poniedziałek/ do siedziby Autonomii
Polaków „Polonia” w Kaliningradzie ul. Dm. Donskiego 7/11, biuro 220 w godz. 9.00 – 20.00 (prosimy o
wcześniejsze poinformowanie o wizycie tel. +79062385525). Uczestnicy z innych miast i krajów mogą
dostarczyć prace konkursowe drogą pocztową.
Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 17 kwietnia 2016 r.
/niedziela/ o godz. 16.30 w Ormiańskim Centrum Kultury (Kaliningrad, ul. Giercena, 1D) podczas Koncertu
Zespołów Twórczych Autonomii Polaków „Polonia”.
4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Obwodu
Kaliningradzkiego, pozostałych terenów Rosji oraz innych krajów. Każdy z uczestników konkursu może
dostarczyć jedną pracę konkursową /technika dowolna/.
5. Komisja jury powołana przez organizatora dokona oceny i wybierze po trzy najładniejsze pisanki
wielkanocne w kategorii:
– Dzieci do lat 8
– Dzieci w wieku 8-12 lat
– Młodzież w wieku 13-20 lat,
– Osoby dorosłe (21+).
Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udokumentowania twórczości oraz opublikowania wizerunku
Uczestników w mediach.
7. Udział dzieci w konkursie za zgodą Rodziców.
8. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
9. Pisanki zostaną wykorzystane do przygotowania dalszej Wystawy Wielkanocnej w Kaliningradzie.
10. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu.
Dodatkowych informacji dotyczących organizacji konkursu udziela Autonomia Polaków „Polonia”
tel. +79062385525, e-mail – polonia39.ru@gmail.com
Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga organizator konkursu.

Życząc przyjemnej pracy czekamy na prace konkursowe!

