
Moniecki Ośrodek Kultury
zaprasza do udziału

w VI REGIONALNYM KONKURSIE ''NA TRADYCYJNY STROIK BOŻONARODZENIOWY''

KONKURS JEST KONTYNUACJĄ CYKLICZNEGO PRZEGLĄDU ''NA CHOINKĘ BOŻONARODZENIOWĄ”

Organizator:
- Moniecki Ośrodek Kultury
- Urząd Miejski w Mońkach
- Starostwo Powiatowe w Mońkach

Celem konkursu jest:
- zwrócenie uwagi na bogatą tradycję ludową, obrzędową związaną ze Świętami Bożego Narodzenia, a zwłaszcza na
ozdoby choinkowe wykonane z surowców naturalnych

- edukacja dzieci i młodzieży w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów związanych
z obrzędowością ludową

- pobudzenie aktywności twórczej oraz rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej
- zaprezentowanie swoich twórczych osiągnięć plastycznych na forum regionu

Warunki uczestnictwa:
- w konkursie mogą wziąć udział indywidualne osoby;całe rodziny z dużym zaangażowaniem (dzieci i młodzieży);twórcy
ludowi zamieszkujący tereny gmin nadbiebrzańskich

- stroik ma być wykonany na naturalnym igliwiu ( dopuszczalne są świerki, sosny, tuje, cisy, jałowiec,ostrokrzew i inne
gałązki drzewek ozdobnych)

- ozdoby mogą być wykonane z surowców naturalnych: nasion, zbóż, słomy, szyszek, orzechów, wydmuszek, piór, bibuły,
papieru, ciasteczek, jabłuszek rajskich, suszonych owoców itp.

Każda gmina może zgłosić dowolną ilość stroików choinkowych (stroiki stojące, wiszące)
Prace konkursowe należy dostarczyć do Monieckiego Ośrodka Kultury w dniach

11 grudnia (piątek) i 14grudnia ( poniedziałek) 2020 roku w godz.: 8:00 – 16:00
po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

Moniecki Ośrodek Kultury
19 – 100 Mońki, ul. Białostocka 25

tel./fax 85 716 24 64 – kontakt: Katarzyna Gutowska
e – mail: mok@post.pl, www.kulturamonki.pl

Stroiki nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora

Ocena:
Prace będą ocenianie w pięciu kategoriach :
I. - dzieci szkoły podstawowej kl. I – III
II. - dzieci szkół podstawowych kl. IV - VIII
III. - młodzież szkół średnich
IV. - dorośli
V. - rodziny z dziećmi

Jury będzie zwracało szczególną uwagę na: oryginalność kompozycji, wykorzystanie materiałów naturalnych, samodzielność
( jeśli chodzi o prace dzieci szkół podstawowych) i estetykę wykonania.
Podsumowanie wyników konkursu ze względów na panująca sytuację epidemiologiczną odbędzie się online
18 grudnia 2020 roku.
Wręczenie nagród odbywać się będzie indywidualnie 21 grudnia i 22 grudnia 2020r. od godziny 8 - 16:00 w odstępach
czasowych, w budynku Monieckiego Ośrodka Kultury.

mailto:mok@post.pl

