REGULAMIN
XXV WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU

„ZDOBNICTWA OBRZĘDOWEGO CYKLU WIOSENNEGO
I ŚWIĄT WIELKANOCNYCH”
ORGANIZATORZY:
Moniecki Ośrodek Kultury
19-100 Mońki, ul. Białostocka 25
tel./ fax 85716 24 64
www.kulturamonki.pl
e-mail: mok@post.pl

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku
15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 8
tel. 85 740 37 15, 85 740 37 16
www.pikpodlaskie.pl
e-mail: galeria@pikpodlaskie.pl

PATRONAT HONOROWY:
Burmistrz Moniek - Zbigniew Karwowski
Urząd Miejski, ul. Słowackiego 5a
tel. 85 716 25 87
www.um-monki.pl
e-mail: sekretariat@um-monki.pl
CELE KONKURSU
− aktywizacja środowiska twórców ludowych z terenu województwa podlaskiego, a zwłaszcza ziemi
monieckiej;
− podtrzymywanie i popularyzacja twórczości ludowej związanej ze świętami wielkanocnymi, wiosną
i karnawałem;
− wychowanie kontynuatorów tradycji ludowej poprzez angażowanie do konkursu młodego pokolenia;
− rozwój postaw twórczych.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY PRZEGLĄDU
Konkurs obejmuje:
− PISANKI wykonane na jajku pełnym lub wydmuszkach;
UWAGA! Ze względu na trwałość pisanki prosimy o dłuższe gotowanie jajka.
Niedogotowane jajka pękają, pokrywają się wyciekami i nie mogą być oceniane przez jury.
Nie można wysyłać w blaszanych pudełkach, ponieważ pisanki ulegają zniszczeniu.
Obowiązuje tradycyjna technika wykonania, a barwienie barwnikami naturalnymi lub chemicznymi.
− PALMY; OZDOBY KWIATOWE (kwiaty, pająki, wycinanki) powinny być wykonane zgodnie z tradycją
miejscową,;
− do wykonania kwiatów można użyć kolorowej bibułki, piór itp.;
− palmy nie mogą być wyłącznie kompozycjami bibułkowymi (co powodowało dyskwalifikację
w dotychczasowych konkursach), lecz muszą być połączone z żywą zieloną roślinnością np. bukszpanem.

WARUNKI UCZESTNICTWA
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy do 18 marca 2021 r. dostarczą swoje prace na adres:
Moniecki Ośrodek Kultury, 19-100 Mońki, ul. Białostocka 25
Osoba do kontaktu - Katarzyna Gutowska, tel.: 85 716 24 64, e-mail.: gutowska.k@kulturamonki.pl
− każda praca powinna być opatrzona wypełnioną POPRAWNIE kartą zgłoszenia;
− nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów;
− do konkursu można zgłaszać od 4 do 6 sztuk pisanek w kategorii IV oraz minimum 3 pisanki w kategorii I,
II i III.
OCENA PRZEGLĄDU
− prace oceniane będą w kategoriach:
kat. I - uczniowie szkół podstawowych klasy I-III
kat. II - uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VIII
kat. III - młodzież szkół średnich
kat. IV - dorośli
oraz w pięciu dyscyplinach twórczych: pisanki, palmy, kwiaty, pająki oraz wycinanki.
− preferowane będą wzory tradycyjne,
− powołane przez organizatorów jury dokona oceny prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.

Podsumowanie w/w przeglądu odbędzie się

26 marca 2021 r.
W przypadku utrzymaniu się obostrzeń sanitarnych związanych ze stanem
epidemiologicznym w naszym kraju rozstrzygnięcie odbędzie się drogą internetową.
Wręczenie nagród odbywać się będzie indywidualnie po wcześniejszym umówieniu się
telefonicznym 29 marca 2021 r. od 8.00 - 16.00 w budynku Monieckiego Ośrodka Kultury.

