Regulamin
Ogólnopolskiego Konkursu
na najciekawsze i zgodne z tradycją przebranie zapustowe
1. Organizator Konkursu: Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej
w Jedlińsku.
2. Cele Konkursu:
 promowanie, popularyzowanie i przybliżanie dziedzictwa kulturowego
związanego z obrzędowością zapustową występującą na terenie Polski,
ze szczególnym uwzględnieniem ziemi jedlińskiej;
 podtrzymywanie tradycji związanych z zapustami, występujących
w różnych regionach kraju;
 edukacja kulturalna i poszerzenie wiedzy dzieci i dorosłych na temat
historii „małej ojczyzny” – miejscowości i regionu, upowszechnienie tej
wiedzy wśród ogółu;
 integracja i
w konkursie.

aktywizacja

społeczeństwa

poprzez

uczestnictwo

3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
4. Konkurs odbędzie się na Rynku w Jedlińsku w dniu 9 lutego 2016 r. w trakcie
trwania wydarzenia „Ścięcie Śmierci – Przystanek na szlaku tradycji
zapustowych”.

5. Zasady udziału w konkursie:
5.1.

Każda osoba, chcąca wziąć udział w konkursie, musi dokonać
rejestracji u Organizatora, czyli w Gminnym Centrum Kultury i Kultury
Fizycznej CKIKF, ul. Krótka 1, Jedlińsk.

5.2.

Wstępnej rejestracji można dokonać telefonicznie pod nr tel. 48 32
13 052, od 27 stycznia do 5 lutego 2016r. w godz. od 8.00-17.00

5.3.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma numer, który pozwoli na
identyfikację stroju i uczestnika.

5.4.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pozostawanie
w przebraniu od momentu rejestracji do rozstrzygnięcia konkursu (do
wręczania nagród) i zaprezentowanie stroju szerokiej publiczności
przez osoby nagrodzone.

6. Opis zadania konkursowego:
6.1.

Zadanie
konkursowe
polega
na
przygotowaniu
stroju
charakterystycznego dla okresu zapustowego w Polsce. Strój musi
być zgodny z jednym z obrzędów zapustowych, charakterystycznych
dla danego regionu Polski.

6.2.

Uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji stroju podczas
wydarzenia „Ścięcie Śmierci – Przystanek na szlaku tradycji
zapustowych” w dniu 09 lutego 2016 roku na Rynku w Jedlińsku.
prezentacja stroju konkursowego w godz. 14.30-15.30.

6.3.

Wszyscy uczestnicy konkursu przejdą w korowodzie przebierańców
ulicami Jedlińska i wezmą udział w prezentacji stroju przed komisją
konkursową.

6.4.

Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przedstawienia komisji
konkursowej opisu zwyczaju, w ramach którego wykonał swoje
przebranie.

7. Wyłonienie zwycięzców
7.1.

Wyłonienia zwycięzców konkursu dokona komisja konkursowa,
powołana przez Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej
w Jedlińsku.

7.2.

W skład komisji konkursowej wejdą specjaliści z zakresu etnografii,
kultury ludowej i tradycyjnej.

7.3.

Komisja konkursowa dokona oceny strojów w oparciu o następujące
kryteria: ścisły związek wykonanego stroju z okresem zapustowym,
pomysłowość, kreatywność, twórcze ujęcie tradycji i samodzielność
wykonania stroju.

8. Nagrody
8.1.

Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.

8.2.

Komisja konkursowa przyzna indywidualne nagrody za najwyżej
ocenione stroje.

8.3.

Pula nagród w konkursie wynosi do 2000 złotych. Nagrody mogą
mieć formę pieniężną lub rzeczową.

9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają
przepisy Kodeksu cywilnego oraz decyzja jury konkursu.

