Regulamin konkursu „Pożegnanie marzanny”
Organizatorem konkursu jest Biblioteka Miejska w Blachowni. Konkurs
organizowany jest pod patronatem Burmistrz Blachowni Pani Sylwii Szymańskiej.
II.
Cele konkursu:
- podtrzymanie i nawiązanie do tradycji i obrzędów,
- promocja kultury ludowej,
- rozwijanie kreatywności i wyobraźni,
- możliwość prezentacji własnej twórczości,
- rozwijanie umiejętności literackiej,
- wzbogacenie form pracy Biblioteki,
- integracja mieszkańców miasta i gminy Blachownia.
III.
Konkurs jest adresowany do mieszkańców, instytucji, stowarzyszeń i organizacji
z terenu miasta i gminy Blachownia. Każdy z wymienionych adresatów może zgłosić
do konkursu tylko jedną pracę.
IV.
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie marzanny oraz napisanie przez uczestników
wiersza/humoreski/fraszki dotyczącej pożegnania zimy i przywitania wiosny, czego
symbolem jest marzanna.
V.
Warunki udziału w Konkursie:
- zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego założeń,
-samodzielne napisanie wiersza/humoreski/fraszki oraz wykonanie przez uczestników
kukły przedstawiającej marzannę zgodnie z Regulaminem,
- dostarczenie do siedziby Organizatora gotowej pracy do dnia 21 marca 2016 r.
oraz Karty zgłoszeń, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
VI. Zasady wykonania pracy konkursowej:
- kukła powinna symbolizować odchodzącą zimę, a wraz z nią przemijające
nieszczęścia, choroby, zmartwienia nękające ludzi podczas okresu zimowego,
- kolorystyka stroju lub poszczególne jej elementy powinny nawiązywać do barw
(herb, flaga) województwa śląskiego oraz Blachowni,
- elementy figury muszą być odpowiednio połączone ze sobą w celu uniknięcia
zniszczenia pracy podczas transportu,
- kukła powinna być wykonana wyłącznie z ekologicznych materiałów (słomy,
bibuły, papieru, bawełny, lnu) w rozmiarach od 0,5 do 2 metrów wysokości,
- do marzanny powinna być przytwierdzona tabliczka zawierająca
wiersz/humoreskę/fraszkę oraz imię i nazwisko autora pracy lub nazwę instytucji,
stowarzyszenia, organizacji.
VII.
Kryteria oceny:
- zgodność z zasadami regulaminu,
- związek z tematem pracy,
- estetyka wykonanej pracy,
- oryginalność pracy.
Prace niezgodne z Regulaminem Konkursu nie będą oceniane.
VIII. Prace konkursowe będą ocenianie przez powołane jury. Decyzja jury jest ostateczna.
Z przebiegu obrad i trwania konkursu członkowie komisji sporządzają protokół.
IX. O terminie rozstrzygnięcia Konkursu i wręczenia nagród laureaci zostaną
poinformowani telefonicznie przez Organizatora Konkursu. Zostanie on również
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podany do informacji publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
-http://www.blachownia.pl.
Wszelkie pytania należy zgłaszać pracownikom Biblioteki Miejskiej osobiście lub
telefonicznie pod numerem 34 3 270 416.
Postanowienia końcowe.
- Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich
danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy
i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez
Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu.
- Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
weryfikacji.
- Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu.
- Od 22 marca 2016 roku w Bibliotece Miejskiej w Blachowni będzie wystawa prac
zgłoszonych do Konkursu.

