„Zażynki w Lisach”- Lisy, Gmina Banie Mazurskie - 28 lipca 2019 r.

Regulamin konkursu na
„Rzeźby ze słomy – Lisy 2019”
1. Organizatorzy konkursu:
Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nadzieja” w Lisach
2. Data i miejsce konkursu:
Lisy, gm. Banie Mazurskie, powiat gołdapski, boisko i teren wokół Szkoły Podstawowej
w Lisach. Konkurs realizowany w dniach 28 lipca 2019 r.
3.Warunki wykonania dekoracji:
Zadanie polega na wykonaniu przestrzennej dekoracji – rzeźby, zwierzaka ze słomy i innych
materiałów naturalnych. Inspiracją dekoracji mogą być: zwierzęta (prawdziwe i fantastyczne),
maszyny żniwne, postacie ludzkie. Poniżej w tym regulaminie zamieszczamy kilka przykładów
z tamtego roku oraz z innych wydarzeń organizowanych w Polsce.
Na dzień przed Zażynkami w Lisach (boisko Szkoły Podstawowej w Lisach) zostaną wydzielone
miejsca, na których każda drużyna będzie budowała swoją rzeźbę. Miejsca realizacji zostaną
przydzielone na podstawie określonych w metrach wielkości rzeźb zgłoszonych przez
uczestników w zgłoszeniu.
Budulec, jakim jest słoma, dostarczą organizatorzy (max. 4 baloty okrągłe i 10 ciuków małych na
drużynę). W razie większego zapotrzebowania budulec będzie trzeba zapewnić we własnym
zakresie. Inne materiały niezbędne do stworzenia dekoracji uczestnicy zapewniają we własnym
zakresie. Organizatorzy nie pokrywają kosztów materiałów własnych.
Materiały użyte do stworzenia dekoracji powinny być materiałami naturalnymi: drewno,
gałęzie, naturalny sznurek - snopowiązałkowy, płótna, papier, itp. Niedopuszczalne jest
używanie plastiku, foli plastikowych, taśm, itp.
Minimalne wymiary kompozycji: szerokość 2 m, głębokość 1 m, wysokość 2 m.
Tworzenie dekoracji będzie można rozpocząć od 27 lipca 2018 r. (sobota). Zakończenie prac
nad dekoracją musi nastąpić w dniu 28 lipca 2019 r. do godziny 15:00.
Wszystkie drużyny powinny wystawić nazwy drużyn, np.: w formie napisu na tabliczce lub
kartce umieszonej przy swojej rzeźbie ze słomy.
4. Warunki uczestnictwa:
Do udziału w konkursie zapraszamy min. 2 osobowe drużyny w których co najmniej 1 osoba
musi być osobą pełnoletnią.
Uczestniczy wyrażą pisemną zgodę na przetwarzanie danych – wzór dostępny razem z Kartą
zgłoszenia. Za osoby niepełnoletnie zgodę wyrażają rodzice.
Zgłoszenia dokonać można na formularzu zgłoszenia, który do 22 lipca 2019 r. należy przesłać
na adres: gofund@wp.pl lub listownie: Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny, 19-500
Gołdap, ul. Wolności 11 (decyduje data wpływu listu).
5. Komisja konkursowa i ocena prac:
Ocena zostanie dokonana w dniu Zażynek w Lisach – 28 lipca 2019 r. przez Komisję
Konkursową powołaną przez Organizatorów.
Komisja w swojej ocenie będzie kierowała się następującymi kryteriami:
- zgodność tematyki dekoracji z takimi tematami jak: zwierzęta (prawdziwe i fantastyczne),
maszyny żniwne, postacie ludzkie,
- wykonanie dekoracji z materiałów naturalnych,
- oryginalność pomysłu,
- ogólny wyraz artystyczny,
- nawiązanie do lokalnych tradycji, a szczególnie tradycji zażynkowych,
- stopień trudności i wkład pracy.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
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7. Nagrody:
Łączna pula nagród rzeczowych to 1 200,00 złotych. W konkursie zostaną przyznane bony
na nagrody rzeczowe.
8. Ogłoszenie wyników :
Ogłoszenie wyników nastąpi 28 lipca 2019 r. o godz. 19.00 podczas Zażynek w Lisach 2019 r.
9. Postanowienia końcowe:
-Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji
o zwycięzcach i uczestnikach konkursu,
-Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte
w regulaminie,
- Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie organizatora.
- Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala organizator.
10. Informacje o konkursie:
Szczegółowe informacje oraz karty zgłoszeń można pobrać ze strony www.funduszgoldap.pl
11. Kontakt:
Dodatkowe informacje udzielane są pod adresem mail: gofund@wp.pl oraz numerem tel. 511 128
606 lub 508 118 968
Zapraszamy do udziału i życzymy wielu pomysłów!!!!

-gfl-

Rzeźby ze słomy, które powstały na Zażynkach w Lisach w 2018 r. :
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Rzeźby ze słomy z innych wydarzeń w Polsce:
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