KAZIUK 2020
REGULAMIN KONKURSU NA PALMY WIELKANOCNE
1. Organizatorem konkursu jest Suwalski Ośrodek Kultury.
2. Cele konkursu
 promocja i kultywowanie regionalnych tradycji związanych z okresem
wielkanocnym
 umożliwienie ekspresji kreatywnej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz
prezentacji jej rezultatów
 promowanie międzypokoleniowego przekazu tradycji
 integracja społeczności lokalnej
3. Warunki uczestnictwa
 Własnoręczne wykonanie palmy wielkanocnej z naturalnych materiałów
(np. suszki, bazie, rośliny, zboża, wydmuszki), bibuły, wstążek, krajek itp.
 Do konkursu nie zostaną dopuszczone gotowe zakupione palmy, ani palmy
zawierające elementy i ozdoby sztuczne.
 Palmy powinny być oznaczone trwałą i czytelną metryczką zawierającą
numer zgłoszenia (wpisywany przy jego złożeniu).
 Palmy nie powinny być wcześniej prezentowane w innych konkursach.
 Palmy wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i zdjęciem dokumentującym
proces ich wykonania należy składać w siedzibie Suwalskiego Ośrodka
Kultury przy ul. Noniewicza 71 w Pracowni Dziedzictwa Kulturowego
(II piętro, pok. 211) do 6 marca (piątek), do godziny 16.00.
 Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 palmy.
 W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.
 Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas XXI Kaziuka
Suwalskiego przy kościele pw. Św. Kazimierza Królewicza 8 marca ok. godz.
12.30.
 Jury przyzna cztery nagrody:
 za Najładniejszą Palmę
 za Najbardziej Kolorową Palmę
 za Największą Palmę
 za Najmniejszą Palmę.

 Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnień.
4. Postanowienia końcowe:
 Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie
oraz jego ostatecznej interpretacji.
 Od werdyktu jury nie przysługuje odwołanie.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac.
 Organizator nie odsyła złożonych prac. Można je będzie odebrać osobiście
po 10 marca w siedzibie SOK przy ul. Noniewicza 71.
 Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem o własnoręcznym
wykonaniu palmy oraz o tym, że nie była wcześniej prezentowana w innym
konkursie.
 Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
wykorzystanie swoich danych osobowych oraz nieodpłatne wykorzystanie
wizerunku własnego i pracy przez Organizatora w celu przeprowadzenia,
dokumentacji i promocji konkursu oraz Kaziuka Suwalskiego w materiałach
publikowanych przez Organizatora i jego partnerów na stronach
internetowych, w mediach i wydawnictwach tradycyjnych.
 Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 Informacji o konkursie udziela Magdalena Zielińska, główny instruktor
Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Suwalskiego Ośrodka Kultury (siedziba
SOK przy ul. Noniewicza 71, II piętro, pok. 211).

