
REGULAMIN KONKURSU  
„Gwiazda Kolędnicza” 

 
realizowanego w ramach projektu  

dofinansowanego ze środków  
Funduszu Społecznego Grupy Żywiec S.A. 

1. 
ORGANIZATOR  
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Aktywności Lokalnej „ANIMATOR” oraz Gminna Instytucja Kultury „Dworek 
na Długiej” w Warce.  
2. 
CEL  
Celem konkursu jest:  
•Kultywowanie regionalnych tradycji kolędniczych;  

 Rozwijanie wrażliwości estetycznej wśród uczestników konkursu 
i odbiorców powstałych wytworów artystycznych; 

•Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki 
oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami bożonarodzeniowymi; 

•Popularyzacja twórczości amatorskiej. 
 
3. 
TEMATYKA  
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy 
plastycznej –ruchomej gwiazdy kolędniczej. Koniecznie należy uwzględnić 
wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane będą: nawiązanie 
do tradycji, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie 
estetyczne.  
4. 
TECHNIKA  
Prace konkursowe nie mają ustalonego sposobu wykonania. Przy pracach 
nad szopką można stosować dowolną technikę i formę, jedynym 
warunkiem jest zachowanie tematyki pracy (patrz punkt 3 regulaminu).  
6. 
TERMINY  
Ogłoszenie konkursu  
– 15 grudnia 2016  
Zakończenie przyjmowania prac  
– 5 stycznia 2017 do godziny 12.00  
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu  



– 6 stycznia 2016r. 
Termin wręczenia nagród, prezentacji gwiazd 
– 6 stycznia 2017r. przed rozpoczęciem Wareckiego Orszaku Trzech Króli,  
7. 
WARUNKI UCZESTNICTWA  
W konkursie mogą brać udział zarówno grupy nieformalne jak i 
reprezentujące organizacje lub instytucje działające na terenie gminy 
Warka. Istnieje możliwość tworzenia prac indywidualnie, jednak ocena 
takich prac będzie odbywać się na takich samych zasadach jak prac 
zespołowych.  
 
Uczestnicy konkursu muszą:  
1. 
być mieszkańcami gminy Warka;  
2. 
autorami zgłoszonych prac;  
3. 
opatrzeć pracę metryczką zawierającą: imiona i nazwiska autorów,  
i kontakt telefoniczny do lidera zespołu  
4. 
złożyć prace w terminie przewidzianym w regulaminie;  
Uczestnicy konkursu składając prace wyrażają zgodę na prezentację pracy 
podczas Wareckiego Orszaku Trzech Króli. 
8. 
DOSTARCZENIE PRAC  
Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Gminnej Instytucji Kultury 
„Dworek na Długiej” w Warce w przewidzianym w regulaminie terminie. 
Decyduje termin fizycznego dostarczenia prac.  
9. 
WYBÓR ZWYCIĘZCÓW  
Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą przez komisję konkursową, 
której członków wybierze Organizator i która składać się będzie z 3 
- 5 członków 
- ludzi związanych z plastyką i innymi dziedzinami sztuki. Oceniać będą oni  
wartości artystyczne prac, profesjonalizm wykonania, nawiązanie do 
tradycji, ciekawy pomysł.  
 
 
10. 
NAGRODY  
W konkursie dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe 



oraz dyplomy. Dodatkową nagrodą w konkursie będzie prezentacja 
zwycięskich gwiazd podczas Wareckiego Orszaku Trzech Króli.  
11. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. 
Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie 
danych Konkursu informacji osobowych zawartych na metryczce każdej 
z prac.  
2. 
Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów 
dostarczonych do konkursu do działań informacyjno-promocyjnych.  
3. 
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.  
4. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli 
nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego 
regulaminu.  
 


