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REGULAMIN
XXIX KONKURSU SZOPEK ŚLĄSKICH
Cele Konkursu
Celem Konkursu jest szeroka popularyzacja śląskiego zwyczaju strojenia
betlyjek w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz kultywowanie sakralnej
i świeckiej tradycji Górnego Śląska.
Organizatorzy Konkursu
- Koło PTTK nr 111 im. Józefa Lompy
- Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie
- Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
Warunki uczestnictwa w Konkursie
- uczestnikiem Konkursu może zostać każdy, kto w okresie od 10 do 20
grudnia 2013 dostarczy do Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie ,
Plac Jana Pawła II, szopkę wykonaną dowolną techniką w dowolnych
rozmiarach
- szkoły i przedszkola proszone są o dokonanie wstępnej selekcji prac pod
kątem spełniania kryteriów określonych w pkt. 5 niniejszego regulaminu
- szopki mogą wykonywać twórcy indywidualni lub w zespołach 2 osobowych
- przedszkola oraz placówki oświatowo – wychowawcze mogą zgłaszać szopki
do kategorii prac zbiorowych
Miejsce i termin Konkursu i Wystawy Pokonkursowej
- Wystawa Pokonkursowa od 21.12. 2013 do 2.02.2014
- uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród 17.01. 2014
Oceny szopek dokona Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli
Organizatorów pod przewodnictwem Etnografa reprezentującego Muzeum
Górnośląskie w Bytomiu. Przy ocenie szopek Komisja uwzględni estetykę
wykonania, wkład pracy, oryginalność. Premiowane będą szopki zawierające
elementy architektury śląskiej, nawiązujące do krajobrazu śląskiego, stroju
ludowego i śląskiej tradycji ludowej.
Ocena zostanie dokonana w trzech kategoriach :
- prace zbiorowe
- szopki wykonane przez twórców do lat 13 (urodzeni od roku 2001 włącznie)
- szopki wykonane przez twórców powyżej lat 13 (urodzeni do 2000 roku
włącznie)
Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają nagrody rzeczowe oraz
dyplomy.
Nagroda Publiczności
Zostanie ufundowana i przyznana przez Zarząd Koła PTTK nr 111.
Postanowienia końcowe
Szopki powinny zostać odebrane przez twórców w terminie od 2.02.2013 do
dnia 8.02.2013. Po upływie tego terminu decyzje o ich losie będą w gestii
Dyrektora Centrum Kultury „Karolinka” i organizatorów Konkursu.
Radzionków , 2013.11.15.

