GMINNY KONKURS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„ŻYWE OBRAZY KRËBANÓW”

realizowany w ramach projektu Niepodległość = nasza wolność
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z gminy
Brusy.
3. Celem konkursu jest pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o ważnych wydarzeniach
z historii Polski i naszego regionu oraz szerzenie uczuć patriotycznych i poczucia tożsamości
z Zaborami – naszą Małą Ojczyzną.

4. Zasady:
a. Żywe obrazy to konkurs, w którym reprezentacja szkoły ma za zadanie przygotować
prezentację, wzorowaną inicjatywą mieszkańców wsi z giny Brusy z 1920 r., polegającą na
stworzeniu żywego obrazu, bramy triumfalnej, transparentu zawierającego hasła
niepodległościowe. (wzór obrazu: Historia Brus i okolicy, Gdańsk-Brusy, 2006, str. 509)
Aby zrealizować „Żywy Obraz Krëbanów” uczniowie wykorzystują do tego celu siebie
(ciała, gesty, mimikę, ustawienia) oraz rekwizyty (przedmioty, tkaniny i ubiory, itp.).
b. Prezencja nie powinna przekraczać wymiarów 5m x 3m, a czas prezentacji nie powinien
przekroczyć 2 minut.
c. Prezentacja może być podparta podkładem muzycznym pasującym do scenerii.
5. Kryteria oceny:
 Wierność tradycji historycznej,
 Wyrazistość symboliki niepodległościowej,
 Walory estetyczne (stroje przebranych osób, rekwizyty, krótki opis),
 Oryginalność formy,
 Wybór oprawy muzycznej (jako tło i uzupełnienie prezentacji).
6. Każda z zainteresowanych szkół wysyła zgłoszenie (zał. 1) do 31.10.2018 r. na adres mailowy
ckb.instruktorzy@brusy.pl z dopiskiem „Żywe obrazy Krëbanów”.
7. Przesłanie kart zgłoszenia oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO)
przez Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach z siedzibą przy ul. Dworcowej 18 w celu
przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocyjnych Organizatora. W związku
z powyższym każda szkoła powinna dostarczyć karty osób uczestniczących w konkursie „Żywe
Obrazy Krëbanów” (zał. 2).
9. Oceny prac dokona komisja jury powołana przez organizatora konkursu.
10. Jury przyzna pamiątkowe statuetki za pierwsze trzy miejsca. Pozostali uczestnicy otrzymają
pamiątkowe wyróżnienia. Decyzja Jury jest ostateczna.
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone a stronie www.ckibbrusy.pl, www.brusy.pl oraz mediach
społecznościowych.
12. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się
11 listopada br. (niedziela) na placu Jana Pawła II w Brusach w ramach Gminnych
Obchodów 100 - lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości
POSTANOWIENIE OGÓLNE:
13. Organizator zastrzega sobie prawo wykonania dokumentacji w formie biuletynów,
katalogów, filmów oraz publikacji w mediach telewizyjnych, internetowych, prasowych
i innych bez uiszczania autorom honorariów.
14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
15. Udział w konkursie jest bezpłatny.
16. Informacje dodatkowe udziela koordynator projektu „Niepodległość=nasza wolność”: Anna
Orlikowska (nr tel. 668 113 370).

