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zachęcenie rodzin do wspólnego, aktywnego i twórczego spędzania czasu
w gronie najbliższych
upowszechnianie wartości jaką stanowi rodzina
zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej
i narodowej;
ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz
tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;
rozwijanie wrażliwości estetycznych, a także twórczego potencjału dzieci
i dorosłych
budzenie właściwych postaw społecznych wobec sztuki, kultury i tradycji
regionu krakowskiego

TEMATYKA i WYMOGI
 zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy
plastycznej szopki bożonarodzeniowej, krakowskiej statycznej lub ruchomej.
Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia.
TECHNIKA

prace konkursowe nie mają ustalonego sposobu wykonania. Przy pracach
nad szopką można stosować dowolna technikę i formę, jedynym warunkiem jest
zachowanie tematyki pracy. ( Do wykonania szopki nie wolno używać artykułów
spożywczych).
OCENIE PODLEGAĆ BĘDĄ

nawiązanie do tradycji szopek krakowskich, architektura, figurki,
kolorystyka, innowacyjność, dekoracyjność , ogólne wrażenie estetyczne
UCZESTNICY
 uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie i rodziny uczniów Publicznego
Gimnazjum Jezuitów w Krakowie
JURY


zgłoszone do konkursu prace oceniane będą przez komisję konkursową,
której członków wybierze Organizator. Jury oceniać będzie wartości
artystyczne prac, profesjonalizm wykonania, ciekawy pomysł.

NAGRODY


Jury przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Ponad to wszyscy
uczestnicy Konkursu otrzymają drobne upominki.

ZGŁOSZENIA
 rodziny, które chcą wziąć udział w konkursie, proszone są o dostarczenie
Kart Zgłoszenia do dnia 27.11 2013r do sekretariatu uczniowskiego
Gimnazjum.
Rodziny, które zgłoszą swój udział w konkursie proszone będą o przynoszenie
gotowych prac do Gimnazjum Jezuitów " Kostka", Kraków ul. Spółdzielców 5
do dnia 09 grudnia 2013 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 12.12.2013r
Wręczenie nagród odbędzie się podczas Wieczornicy Wigilijnej 19. XII 2013r
Z prac biorących udział w Konkursie zostanie utworzona Wystawa Rodzinnych
Szopek Krakowskich, którą będzie można oglądać w naszej "Kostce" do końca
stycznia 2014r.
Zgłoszenie się do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku
wykonawcy w mediach, publikacjach drukowanych, w Internecie i na nośnikach
cyfrowych oraz na przetwarzanie danych osobowych w celu propagowania Konkursu
Rodzinna Szopka Krakowska.
Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych
w niniejszym regulaminie.
Wszelkich informacji udziela:
Aldona Skoczek - nauczyciel muzyki, tel. 12 655 - 09 - 24
poniedziałki 8.00 - 13.30
piątki
14.30 - 16.00

