KONKURS
NA NAJPIĘKNIEJSZY
WIANEK SOBÓTKOWY
Pielęgnując dawne tradycje, zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do
udziału w konkursie na najpiękniejszy wianek sobótkowy. Ten staropolski
symbol panieństwa wykonywany był zawsze ze świeżych, polnych,
ogrodowych kwiatów i ziół. W noc świętojańską, z umieszczoną pośrodku
świecą, puszczały je panny na wody pobliskich rzek lub zbiorników wodnych.
ORGANIZATOR: Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w
Jedlińsku
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej organizatora
ck.jedlinsk.pl

MIEJSCE: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedlińsku
TERMIN : 19 czerwca 2016r, podczas imprezy plenerowej ,,SOBÓTKA”
1. Wianki należy dostarczyć w dniu imprezy do godziny 17.00.
2. Organizatorzy proszą o wcześniejsze zgłoszenia .
3. Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do 15 czerwca 2016 na adres
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku , z dopiskiem
„ Najładniejszy Wianek na Sobótkę” lub email jedlinskgckikf@vp.pl
WARUNKI UCZESTNICTWA
1 Konkurs jest adresowany do dziewcząt i kobiety z terenu gminy Jedlińsk
2 Celem konkursu jest kultywowanie tradycji „ sobótkowych ” oraz aktywizacja
i integracja mieszkańców gminy.
3 Przedmiot konkursu: WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI, który powinien być
wykonany z żywego materiału roślinnego, plus przymocowana trwale świeca
(świece). Średnica wianka powinna wynosić minimum 25 cm. Technika wykonania
prac dowolna
4 Prace konkursowe muszą być pracami własnymi
5 Prace konkursowe powinny zawierać metryczkę: kategoria, imię i nazwisko autora,
dane kontaktowe .Prace anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
6 Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą
udostępniane podmiotom trzecim

7 Uczestnicy konkursu zgadzają się na ekspozycję prac podczas imprezy plenerowej
,,Sobótka”- w dniu 19 czerwca 2016, oraz do zaprezentowanie fotografii wianków
na stronie internetowej organizatora.
8 Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują regulamin.
Konkurs składa się z kategorii:
a) - wianek tradycyjny
b) - wianek florystyczny
c) - wianek na głowę / bez stelaża /
OCENA I NAGRODY
1. Prace dostarczone na konkurs oceniać będzie jury powołana przez Organizatora
2. Kryterium oceny:
a) - staranność wykonania,
b) - dobór materiałów,
c) - zgodność z wymogami regulaminu,
d) - ogólne wrażenie artystyczne,
e) - estetyka wykonania,
f) - kompozycja splotu dowolna.
g) - nawiązanie do tradycji ludowych,
3. Do oceny należy zgłosić 1 wianek sobótkowy.
4. Jury będzie zwracało szczególną uwagę na to że: Wianek - symbol panieństwa
powinien zawierać kwitnące kwiaty polne i ogrodowe takie jak: macierzanka,
nawrot, chaber, mak, rumianek, ruta, dziurawiec, mięta, biedrzeniec, czarny bez,
bylica, piołun, różyczka, koniczyna , nasięźrzał, trawy, zioła, liście leszczyny i inne
rośliny.
5. Wianek należy umieścić na deseczkach (stelażach) z umocowaną wewnątrz
świecą.
Jury oceniać będzie tylko prace wykonane z naturalnych kwiatów i roślin /bez
użycia kwiatów sztucznych, plastykowych/.
Komisja przyzna nagrody: I, II, III miejsce za najładniejszy wianek.
6. Wyróżnienia w gestii komisji konkursowej.
7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 19 czerwca 2016
roku ok. godz. 19:00 na imprezie sobótkowej.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie
przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku
zaistnienia zdarzeń losowych, w tym związanych z pogodą.
2. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia
konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do organizatora
konkursu.
3. Kwestie nieunormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące konkursu
rozstrzyga organizator konkursu.
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje
do czasu jego zakończenia.
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