Konkurs na najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową
w Sołectwie/Osiedlu 2021
REGULAMIN
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury w Łomiankach z siedzibą
przy ul. Wiejskiej 12a, 05-092 w Łomiankach.
2. Temat Konkursu:
Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy – Szopki
Bożonarodzeniowej z uwzględnieniem tradycji Bożego Narodzenia.
3. Celem Konkursu jest:
kształtowanie tradycji tworzenia Szopek Bożonarodzeniowych
• integracja społeczności lokalnej: sołeckiej i osiedlowej
• kształtowanie aktywnej i twórczej postawy uczestników wobec sztuki oraz tradycji
kulturowej związanej z obrzędami okresu Świąt Bożego Narodzenia
•

Warunki Konkursu
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby zamieszkujące dane sołectwo lub osiedle
z terenu gminy Łomianki.
2. Zgłoszenia prac dokonują Rady Sołectw i Osiedli z terenu gminy Łomianki.
3. Sołectwo bądź osiedle może zgłosić maksymalnie dwie prace.
4. Szopka Bożonarodzeniowa może być wykonana według wszelkich możliwości twórczych.
Dopuszcza się dowolność inspiracji, użytych form i materiałów, z zastrzeżeniami:
forma szopki i jej wykonanie musi reprezentować poszanowanie dla tradycji
bożonarodzeniowych,
• konstrukcja nie może być trwale związana z gruntem,
•

•
•
•

•
•
•

zgłaszający oświadczają, że posiadają zgodę właściciela lub zarządcy terenu
na usytuowanie szopki,
szopka powinna być usytuowana w miejscu ogólnodostępnym dla oglądających,
konstrukcja nie powinna wymagać decyzji administracyjnej zezwalającej na postawienie
obiektu w przestrzeni publicznej (zgłoszenie robót budowlanych, pozwolenia
na budowę),
konstrukcja szopki powinna być stabilna, bezpieczna, bez wystających niebezpiecznych
elementów i zgodna z zasadami BHP,
wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by stanowiła obiekt
bezpieczny dla oglądających,
minimalny rozmiar szopki to: 1:1:1 m,

•

praca konkursowa powinna być wystawiona na terenie osiedla lub sołectwa
w miejscu dostępnym dla zwiedzających najpóźniej od 19.12.2021 r. do 10.01.2022 r.,

•

uczestnicy konkursu zapewniają własne
oraz zapewniają jej demontaż po 10.01.2022 r.

materiały

do

realizacji

szopki

Termin i miejsce składania zgłoszeń.
Pracę należy zgłosić za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostarczonego fizycznie
lub za pośrednictwem skanu/zdjęcia drogą mailową do 19.12.2021 r. do godz. 23:59 na adres:
karolina.horoszkiewicz@kultura.lomianki.pl
Osoba udzielająca wyjaśnień i informacji:
Karolina Horoszkiewicz
tel. 22 751 35 02
karolina.horoszkiewicz@kultura.lomianki.pl
5. Uprasza się o poinformowanie organizatora o zamiarze
w konkursie telefonicznie lub drogą mailową do 08 grudnia 2021 r.

wzięcia

udziału

Ocena i nagrody:
1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrodę w postaci dofinansowania przez Centrum Kultury
w Łomiankach wydarzenia kulturalnego realizowanego w 2022 roku, wg pomysłu i projektu
osiedla lub sołectwa do maksymalnej kwoty 5.000,00 zł brutto.
2. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest organizacja wydarzenia, które będzie
ogólnodostępne dla społeczności osiedla, sołectwa, gminy.
3. Laureat powinien przedstawić wstępny plan wydarzenia. Centrum Kultury w Łomiankach
zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niezbędnych do realizacji wydarzenia zmian
w planie przedstawionym przez Laureata.
4. Warunkiem otrzymania nagrody jest zawarcie pisemnego porozumienia pomiędzy
Laureatem Konkursu a Centrum Kultury w Łomiankach, dotyczącego sposobu, terminu
oraz miejsca realizacji wydarzenia kulturalnego.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi maksymalnie 24 grudnia 2021 r. na stronie internetowej
Organizatora: www.kultura.lomianki.pl
6. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Komisja
Konkursowa wyłoni jednego Laureata Konkursu.
7. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
•

ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu

•

opracowanie, dobór i wykorzystanie materiałów

•

estetyka pracy

•

walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, technika)

6. Decyzje komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
Informacje dodatkowe:
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie szopek w trakcie trwania
Wystawy.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe na skutek prac montażowych
i rozbiórkowych przy szopce oraz powstałych w trakcie jej zwiedzania.
3. Organizator zastrzega możliwość wykorzystania zdjęć prac konkursowych w publikacjach
i materiałach promujących Konkurs i działania Centrum Kultury w Łomiankach.

4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne
z Regulaminem Konkursu a także z jego akceptacją.

z

zapoznaniem

się

5. Uczestnicy konkursu biorąc w nim udział zobowiązują się do zachowania obowiązującego
reżimu sanitarnego.

Załączniki:
1. Karta zgłoszenia.
2. Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Wzór Podania dotyczącego wyrażenia zgody na wystawienie konkursowej Szopki
Bożonarodzeniowej

