
 
 

Regulamin Konkursu plastycznego  
„ETNOGRAFIA WCZORAJ I DZIŚ” 

 

1. Konkurs realizowany jest w ramach projektu grantowego pt. „Rozwijanie aktywności społeczności 
lokalnej oraz kultywowanie i promowanie tradycji ludowych poprzez zakup strojów ludowych dla 
grup artystycznych z terenu Gminy Krasne” z poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.  

2. Organizatorem konkursu jest: Gmina Krasne, z siedzibą 36-007 Krasne 121, zwana dalej „Gminą”, 
przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem, zwany dalej „Ośrodkiem”. 

3. Patronat nad imprezą sprawuje Wójt Gminy Krasne. 

4. Celem Konkursu jest: 

− popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem strojów 
ludowych Podkarpacia, 

− rozbudzanie zainteresowania wśród młodego pokolenia dawnymi tradycjami  
i obyczajowością lokalnych społeczności województwa podkarpackiego, 

− umożliwienie młodym artystom uruchomienia wyobraźni i kreatywności na przykładzie 
regionalnych ubiorów odświętnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na bogactwo detali 
zdobniczych (hafty, koronki, ozdoby, itp.), 

− integracja twórcza dzieci i młodzieży ze szkół i placówek kultury na terenie obszaru działania 
Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA”, tj. gmin Krasne, Czarna, Trzebownisko, Kamień, Głogów 
Małopolski i Sokołów Małopolski.  

5. Tematyka Konkursu: 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy współczesnej kreacji damskiej lub 
męskiej inspirowanej regionalnymi strojami ludowymi pochodzącymi z Podkarpacia.  
W pracy plastycznej należy wykorzystać elementy strojów ludowych przynależnych do 
poniższych grup etnograficznych:  

− Lasowiacy, 
− Rzeszowiacy, 
− Pogórzanie Wschodni – Brzozów, Haczów, i Zachodni – w pasie od Gorlic po Dynów, 
− Dolinianie, 
− Łemkowie – Rusińska ludność Beskidu Niskiego, 
− Bojkowie - Rusini z obszaru współczesnych Bieszczad, 
− Zamieszańcy – Rusini z Pogórza. 

6. Prace rozpatrywane będą w 2 grupach wiekowych: 

− Klasy  IV – V, 



 
 

− Klasy od VI – VIII. 

7. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie.  
Nie można przedkładać prac zbiorowych. 

8. Proponowany format A-4. 

9. Techniki – płaskie (malarstwo, rysunek kredką, pastelą, wydzieranka, wyklejanka itp.). 

10. Prace należy opisać imieniem i nazwiskiem, podać wiek i klasę oraz nazwę i adres placówki, którą 
uczestnik reprezentuje.  

11. Gmina powoła Komisję Konkursową, która dokona oceny prac i kwalifikacji do nagród.  

12. W skład komisji konkursowej powołani będą pracownicy Gminy oraz Ośrodka zaangażowani  
w realizację projektu grantowego pt. „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz 
kultywowanie i promowanie tradycji ludowych poprzez zakup strojów ludowych dla grup 
artystycznych z terenu Gminy Krasne”. 

13. Ośrodek przekaże Gminie pisemną listę pracowników Ośrodka zaangażowanych w realizację 
projektu grantowego pt. „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz kultywowanie  
i promowanie tradycji ludowych poprzez zakup strojów ludowych dla grup artystycznych  
z terenu Gminy Krasne”. 

14. Wyniki konkursu opublikowane zostaną w Internecie na stronie Ośrodka oraz na profilu Facebook. 

15. Termin i miejsce składania prac: do 13 maja 2019 r. (poniedziałek), w godz. 7:30 – 15:30, pod 
adresem: 

Urząd Gminy Krasne 
36-007 Krasne 121 

osobiście lub za pośrednictwem poczty. 

16. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu połączone z wystawą oraz wręczenie nagród laureatom 
odbędzie się 23 maja 2019 r. (czwartek) w siedzibie Ośrodka, pod adresem 36-007 Krasne 743. 
Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o godzinie wydarzenia. 

17. W celu udziału w konkursie, należy wypełnić i złożyć następujące dokumenty: 

− karta zgłoszenia uczestnika; 
− zgoda na wykorzystanie i przetwarzanie wizerunku uczestnika przez Gminę; 
− zgoda na wykorzystanie i przetwarzanie wizerunku uczestnika przez Ośrodek; 
− zgoda na wykorzystanie wizerunku prac plastycznych uczestnika w celach konkursowych 

przez Gminę; 
− zgoda na wykorzystanie wizerunku prac plastycznych uczestnika w celach konkursowych 

przez Ośrodek. 

 

 


