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22-500 Hrubieszów, ul. Zamojska 18 a

Regulamin
XV edycji konkursu Wokół Wielkanocnej Nadziei
I.

ORGANIZATOR KONKURSU
I.1.

Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie
WSPÓŁORGANIZATORZY KONKURSU

II.

II.1. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Hrubieszowie
II.2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie
II.3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Hrubieszowie
II.4. Hrubieszowski Dom Kultury
II.5. Szkolne Koło Caritas Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie
III.

PRZEDMIOT KONKURSU
III.1. Przedmiotem konkursu, który będzie podlegał ocenie, jest wykonanie w dowolnej technice i formie
PALMY, PISANKI, KARTKI lub STROIKA WIELKANOCNEGO oraz sposób ich wykonania
promując lokalne dziedzictwo kulturowe ze szczególny uwzględnieniem dawnej regionalnej
tradycji i zwyczajów narodowych w związku obchodami 100- lecia niepodległości Polski

IV.

CELE KONKURSU

IV.1. Kultywowanie regionalnej tradycji i folkloru świąt wielkanocnych ze szczególny uwzględnieniem
dawnej regionalnej

tradycji i zwyczajów

narodowych w związku obchodami 100- lecia

niepodległości Polski
IV.2. Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczeń obrzędowości lud owej.
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Warsztaty Szkolne: tel. (84) 696-30-37, fax. (84) 696 -38-59
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IV.3. Integracja we wspólnej akcji dzieci, młodzieży, osób dorosłych z różnych placówek i instytucji
kulturalno-oświatowych powiatu hrubieszowskiego.
IV.4. Rozwijanie w uczestnikach konkursu wrażliwości, otwarcia na potrzeby i problemy innych.
IV.5. Zbieranie funduszy dla osób potrzebujących pomocy z powiatu hrubieszowskiego.
V.

ZASADY KONKURSU
V.1. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież, osoby dorosłe
z różnych placówek i instytucji oraz osoby prywatne.
V.2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
V.3. Czas trwania konkursu od 15 lutego 2018r. do 15 marca 2018r.
V.4. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 13 marca 2018r.do godz.10:00.
V.5. Prace opatrzone identyfikatorem (załącznik nr 1) wraz z kartą uczestnictwa dopasowaną
do kategorii wiekowej (załączniki nr 2/3/4/5/6/7) należy złożyć do dnia 13 marca 2018r. do godz.
16:00 w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie - ul. Zamojska 18a, tel.84 696 33 38
V.6. Identyfikator pracy konkursowej(Załącznik nr 1) wypełniony drukowanymi literami, powinien
zawierać: kategorie wiekową zapisaną cyfrą rzymską, nazwisko, imię, klasę lub wiek autora, nazwę
i miejscowość instytucji/organizacji, kategorię konkursową, imię i nazwisko opiekuna.
V.7. Czytelne Karta/y uczestnika/ów konkursu wypełniona/e drukowanymi literami powinna/y
zawierać pełną nazwę, adres, email, telefon instytucji/ organizacji, imię, nazwisko, klasę lub wiek
autora, kategorię konkursową (palma, pisanka, kartka, stroik świąteczny), ilość prac; imię
i nazwisko opiekuna oraz przyporządkowane do określonej kategorii wiekowej (Załącznik nr 2/przedszkolaki, /Załącznik nr 3/ - uczniowie szkoły podstawowej klasy I-III, /Załącznik nr 4/ uczniowie szkoły
podstawowej klasy IV-VI, /Załącznik nr 5/- uczniowie gimnazjum, /Załącznik nr 6/- uczniowie szkoły
średniej, /Załącznik nr 7/- osoby dorosłe).

V.8. Organizatorzy zwracają się z prośbą o przesłanie kart uczestnictwa drogą elektroniczną na adres:
szenti26@wp.pl, do dnia 14 marca 2018r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15 marca
2018r. w Zespole Szkół nr 1w Hrubieszowie podczas wystawy prac kursowych.
V.9. Wszystkie prace konkursowe zostaną wystawione na kiermaszu

przedświątecznym w dniu

15 marca 2018r. w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie, na który organizatorzy serdecznie
zapraszają. Prace zostaną również wystawione na kiermaszu na deptaku Hrubieszowskim i przy
Kościołach parafialnych. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na zakup potrzebnych produktów
żywnościowych dla najbiedniejszych rodzin z powiatu hrubieszowskiego.
VI.

KRYTERIA I ZASADY OCENY

VI.1. Ogólny wygląd prezentowanych prac (estetyka, aranżacja, oznakowanie) z uwzględnieniem
następujących elementów m.in.:
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 dziedzictwo historyczno – kulturowe: nawiązanie do regionalnej tradycji świąt wielkanocnych,
 użytkowe: pomysłowość, oryginalność, czytelność, niekonwencjonalność,
 techniczne: stopień zaawansowania technicznego i plastycznego.
VI.2. Komisja konkursowa oceni prace w sześciu kategorii wiekowych:
kategoria I

– przedszkolaki (zerówka)

kategoria II

– uczniowie szkoły podstawowej, klasy I – III

kategoria III

– uczniowie szkoły podstawowej, klasy IV – VI

kategoria IV

– uczniowie gimnazjum, klasy I – III

kategoria V

– uczniowie szkół średnich

kategoria VI

– instytucje/organizacje/warsztaty/osoby dorosłe

VI.3. Oceny prac konkursowych dokona powołana 3 - osobowa komisja konkursowa do każdej kategorii
wiekowej wyłoniona z zaproszonych gości. Komisja wybierze spośród siebie przewodniczącego,
który przejmie na siebie obowiązki czuwania nad prawidłowym przebiegiem prac komisji
konkursowej. Każdy członek komisji konkursowej dokona oceny poszczególnych prac na
formularzu karty oceny – w oparciu o kryteria oceny wymienione w pkt. 6.1. Ocena będzie polegała
na przyznaniu punktów od 0 – 3 w każdej z wymienionych kategorii.
VI.4. Komisja konkursowa oceni prace, sporządzi protokół konkursowy i ogłosi oficjalne wyniki
na stronach

internetowych:

www.miasto.hrubieszow.pl,
www.hdk.hrubieszow.info,

www.zs1hrubieszow.pl,

www.starostwo.hrubieszow.pl,

www.hrubieszow-gmina.pl,
www.sdshrubieszow.hol.es,

www.lublin.pck.pl,
www.lubiehrubie.pl.

www.radiozamosc.pl
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

VII.

VII.1. W konkursie zostaną przyznane dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu.
VII.2. Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów –
nagrody ex aequo.
VII.3. Organizator zastrzega sobie dowolność w przyznawaniu wyróżnień.
VII.4. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych
nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów.
VII.5. Informacje o laureatach nagród zamieszczone zostaną na w/w stronach internetowych.
VII.6. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018r.
w sali widowiskowej Hrubieszowskiego Domu Kultury.
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VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
VIII.1. Zgłaszanie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich
na rzecz organizatora.
VIII.2. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nagrodzonych prac i przekazania ich na kiermasz
w celu pozyskania funduszy na zakup żywności i pomoc najbardziej potrzebującym rodzinom
w powiecie.
VIII.3. Uczestnik konkursu poprzez swój udział oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich
danych osobowych przez organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody oraz
umieszczania danych osobowych, zdjęć prac oraz wizerunku laureata w materiałach
publikowanych przez organizatora na stronach internetowych.
VIII.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych do promocji, idei i celów
konkursu.
VIII.5. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.
VIII.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałych podczas transportu.
VIII.7. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
VIII.8. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
VIII.9. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez organizatora, a wszelkie
decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.
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