KRYTERIA OCENY
Jury w ocenie będzie brało pod uwagę
następujące kryteria:
· Zgodność stroju z epoką:
fason, odpowiednie zestawienie poszczególnych elementów ubioru, rodzaj
i kolorystyka tkaniny, elementy wykończenia, akcesoria (nakrycia głowy, buty,
biżuteria).
· Precyzyjność wykonania i wykończenia.
· Estetyczny wyraz całości.
NAGRODY
Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają
atrakcyjne nagrody ufundowane przez Organizatorów.
Stroje i kartę zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 10 maja 2013 r.
na adres:
Centrum Kultury i Sztuki
ul. Okólna 47a
62-510 Konin
Prace przesłane na Konkurs będzie można
odebrać w przeciągu 30 dni (tj. do dnia 9 lipca)
w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
Rozstrzygnięcie konkursu - 9 czerwca br.
o szczegółach uczestnicy zostaną poinformowani listownie lub drogą mailową.
Informacji na temat konkursu udziela:
Danuta Pydyńska 632436350/51,
e-mail : d.pydynska@ckis.konin.pl
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STYCZNIOWEGO

_____________________________
ORGANIZATORZY:
Towarzystwo Samorządowe w Koninie,
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie,
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

PRZEDMIOT KONKURSU
Uczestnicy konkursu na podstawie źródeł
historycznych przygotowują projekt i nadzorują
uszycie stroju z okresu powstania styczniowego.
Pracami konkursowymi mogą być:
· stroje męskie, w których walczyli
powstańcy :
- codzienny ubiór (chłopskie sukmany
spięte pasem, czamary, kaftany, surduty,
kożuszki, nakrycie głowy, buty)
dopełniony patriotycznymi znakami
symbolizującymi mundur narodowy,
- mundur żuawa śmierci, kosyniera,
strzelca, kawalerzysty.
· stroje kobiece symbolizujące żałobę
narodową (czarna suknia, biżuteria
patriotyczna i żałobna, ozdoby i nakrycia
głowy)
Materiały, fason i kolorystyka kompletnego
stroju powinny być zgodne z epoką.

CELE KONKURSU
· Uczczenie 150. Rocznicy Powstania
Styczniowego.
· Kształtowanie świadomości historycznej
i postaw patriotycznych współczesnych
pokoleń.
· Upowszechnianie wiedzy z historii
Polski.
· Rozbudzanie pasji historycznej.
· Ukazanie historii jako inspiracji do
poszukiwań ciekawych pasji.

UCZESTNICY
W konkursie mogą wziąć udział grupy
rekonstrukcji historii, szkolne kółka historyczne,
drużyny harcerskie, uczniowie i studenci oraz
absolwenci szkół i uczelni artystycznych, koła
(KGW) i kluby zainteresowań, pasjonaci historii,
osoby indywidualne. Prace mogą być wykonane
indywidualnie lub zespołowo.
Nie dopuszcza się zgłaszania strojów już
gotowych lub wypożyczonych!

JURY KONKURSU
Organizator Konkursu powoła jury składające się z historyków, a także osób
mających doświadczenie zarówno w
dziedzinie rekonstrukcji ubiorów historycznych, jak i projektowania i szycia.
verte

"

KONKURS NA STRÓJ
Z OKRESU
POWSTANIA STYCZNIOWEGO

KARTA ZGŁOSZENIA
konkursu na strój
z okresu
Powstania Styczniowego

___________________________
Imię i nazwisko autora:
....................................................................
....................................................................
Dokładny adres:
....................................................................
....................................................................
Numer telefonu: ..........................................
e-mail: .........................................................
Krótki opis stroju:
....................................................................
....................................................................
...................................................................
....................................................................
Uczestnik zgłaszający udział w Konkursie wyraża
zgodę na rejestrację na współcześnie dostępnych
nośnikach obrazów i dźwięków oraz na ich wykorzystanie przez Organizatorów w celach informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych - bez
roszczeń finansowych z tym związanych.
Wyraża także zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatorów dla celów statutowych.
Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne
z akceptacją regulaminu.
Oświadczam, że zgłoszony projekt jest moim
oryginalnym dziełem.

................................
podpis uczestnika

...............................
podpis opiekuna

