REGULAMIN KONKURSU
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PACYNKĘ, KUKIEŁKĘ, MARIONETKĘ STRAŻACKĄ
Organizatorzy:
1. Wójt Gminy Mielnik
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Mielniku
Patronat Honorowy: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku
Cele konkursu:
1. poznanie technik budowy lalki teatralnej:
 pacynka – lalka nakładana na rękę;
 kukiełka – lalka osadzona na kiju;
 marionetka – lalka poruszana przy pomocy sznurków lub drutów,
2. kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz wrażliwości estetycznej;
3. rozwijanie zainteresowań plastycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych o tematyce
strażackiej;
4. stworzenie mieszkańcom, sympatykom Gminy Mielnik i druhom OSP możliwości prezentacji
dokonań twórczych.
Uczestnicy:
1. Konkurs adresowany jest do sympatyków Gminy Mielnik i Ochotniczej Straży Pożarnej.
2. Prace zostaną ocenione w 4 kategoriach:
 Przedszkolaki (3-6 lat),
 Dzieci (7-15 lat),
 Młodzież/dorośli (od 16 lat),
 Prace zbiorowe (jednostki OSP).
Warunki uczestnictwa:
1. Praca w postaci pacynki, kukiełki lub marionetki strażackiej musi mieć formę przestrzenną.
2. Format i technika wykonania pracy – dowolna.

3. Każdy uczestnik (zespół uczestników- jednostka OSP) powinien dostarczyć jedną pracę
konkursową o wysokości minimalnej 20 centymetrów, maksymalnej 2 metry.
4. Prace zbiorowe są dopuszczone i podlegają ocenie w przypadku jednostek OSP.
5. Kryteria oceny prac: pomysłowość, inwencja twórcza, estetyka, zastosowany materiał, wkład
pracy w wykonanie pracy oraz ogólne wrażenie artystyczne.
6. Każda praca powinna być opatrzona metryczką:
 imię, nazwisko i kategoria wiekowa autora pracy; w przypadku prac zbiorowych nazwa
OSP,
 tytuł pracy,
 telefon kontaktowy,
7. Prace uczestników należy dostarczyć wraz z prawidłowo wypełnioną kartą zgłoszenia
i podpisaną zgodą RODO. Karta + RODO stanowi załączniki do niniejszego regulaminu.
8. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
9. Pacynki, kukiełki lub marionetki dostarczone/nadesłane na konkurs przechodzą na własność
Organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do publikowania, reprodukowania
i wykorzystywania prac konkursowych podczas organizowanych zajęć lub przedstawień bez
wypłacania honorariów autorskich.

10. Prace należy dostarczyć do Urzędu Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38 w dni robocze (godz. 7.30-

15.30) lub do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielniku ul. Bugowa 10 w dni robocze
(godz. 16.00-20.00) do dnia 25 czerwca 2021 roku lub nadesłać pocztą z dopiskiem
,,Najpiękniejsza pacynka, kukiełka, marionetka strażacka” na w/w adresy (liczy się data
dostarczenia pracy Organizatorom).
11. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.
12. Administratorem przetwarzanych danych w ramach konkursu plastycznego „Najpiękniejsza
pacynka, kukiełka, marionetka strażacka” jest Gmina Mielnik reprezentowana przez Wójta
Gminy Mielnik, z siedzibą: ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, tel. (85) 65 65 861, (85) 65 77 003.
13. Wszystkie konkursowe prace w 2022 roku zostaną wyeksponowane w formie wystawy
z okazji 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielniku.
Zasady przyznawania nagród:
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez Organizatorów.
Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
 zgodność z tematem,
 pomysłowość,
 inwencja twórcza,
 estetyka,
 zastosowany materiał,
 wkład pracy w wykonanie pracy,
 ogólne wrażenie artystyczne.
2. Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów i nagrody pocieszenia dla
uczestników.
3. Wszyscy laureaci konkursu zostaną zaproszeni na obchody 100-lecia powstania OSP Mielnik
planowane w 2022 roku.
4. Decyzja komisji konkursowej w sprawie wyłonienia laureatów jest ostateczna i nieodwracalna.
5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie
wynikających z powodów organizacyjnych od nich niezależnych.
6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na facebooku oraz stronie internetowej:
www.mielnik.com.pl do dnia 30 czerwca 2021 roku.
7. Miejsce i termin odebrania nagród: nagrody będą do odebrania w Urzędzie Gminy Mielnik, w dniach
od 1 do 10 lipca 2021 po telefonicznym uzgodnieniu.

