KONKURS PLASTYCZNY PT.
,,ŻŁÓBEK WIELKOPOLSKI,,

Wszystkich chętnych z klas I-VI zapraszam na konkurs organizowany przez Muzeum Narodowe,
Muzeum Etnograficzne w Poznaniu ,oraz Gimnazjum w Robakowie. Konkurs cieszący się dużą
popularnością w Poznaniu .Skierowany jest do wszystkich grup wiekowych, łącznie z kategorią
Rodzina i Grupa, tzn. prace wykonane wspólnie przez rodziny i grupy.
1. Celem konkursu jest:
A. rozbudzanie zainteresowań polskimi tradycjami bożonarodzeniowymi
- utrwalanie symbolu żłóbka betlejemskiego
B. promocja regionu Wielkopolski
- zwrócenie uwagi na elementy lokalnego krajobrazu
- popularyzacja zabytków architektury, folkloru i historii
Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie, której uroczyste otwarcie ,wraz
z ogłoszeniem wyników i rozdaniem nagród odbędzie się w sobotę 3 grudnia 2016r. o godz. 12.00:
wystawa trwać będzie w dniach 03.12.2016r. – 29.01.2017r.
2. Kapitułę Jury Konkursu powołuje Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania
3.Komisja jury ocenia prace pod z uwzględnieniem między innymi takich cech jak:
tradycyjność i nawiązanie do kanonu szopki, wykorzystanie historii, mitów, bajek, baśni i legend oraz
zabytkowej i współczesnej architektury, odniesienie do aktualnych wydarzeń, kolorystyka,
figurki/kukiełki/postacie (samodzielnie wykonane ,lub przekształcone),elementy ruchome,
nowatorstwo w ujęciu tematu, materiały i technologia wykonania, dekoracyjność, ogólne wrażenie
estetyczne, trwałość formy.
4. Materiał i technologia żłóbka dowolna. Z uwagi na transport i warunki ekspozycyjne wymagana
jest trwałość wykonania prac!!! Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zniszczenie
lub uszkodzenie prac. Prosimy również o nie umieszczanie danych o autorach na pracach!
5. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo by wytypować do nagrody prace odznaczające się
innymi, niż wymienione w punkcie 3, wysoko ocenionymi walorami.
6. Głosy zwiedzających do nagrody publiczności zbierane będą w Muzeum Etnograficznym podczas
wystawy od 5 grudnia 2015r. do 17 stycznia 2016r., a o ich wynikach autorzy zostaną bezpośrednio
poinformowani. Wyniki głosowania zostaną również podane w prasie oraz na stronie internetowej
Muzeum Narodowego Poznaniu.

7. Wręczenie nagrody publiczności odbędzie się 28 stycznia 2017r. o godz. 12.00.
8. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie.
9. Złożenie pracy do konkursu, oznacza zgodę uczestnika i akceptację warunków regulaminu.
10.Deklarację uczestnictwa składamy do 15 listopada, a prace oddajemy do 20 listopada w szkole ,
lub osobiście do 21 listopada W Muzeum Etnograficznym, ul. Grobla 25 w Poznaniu
Autorzy szopek wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystywanie materiałów fotograficznych i
filmowych dotyczących wykonanych szopek i ich autorów w publikacjach i opracowaniach
wszystkich organizatorów oraz w prasie i telewizji i innych mediach reklamujących konkurs i
wystawę.
Jednocześnie prosimy o dołączenie zgody każdego autora prac na wykorzystanie danych osobowych
- osoby niepełnoletnie - podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów,
- osoby pełnoletnie - osobiście.
Więcej informacji na stronie: http://www.mnp.art.pl/muzeum/oddzialy/muzeumetnograficzne/edukacja/konkursy/
Deklaracje uczestnictwa i kartę zgłoszenia rozdam zainteresowanym na lekcjach plastyki.

Nauczyciel plastyki. Beata Krzemińska

