Regulamin
Miejskiej Uroczystości
z okazji Roku Reymontowskiego

„Wielka Ludowa Wycinanka”
oraz „I Ty możesz być Reymontem”

Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 3
w Radomsku
zaprasza do udziału w happeningu
organizowanym
pod honorowym patronatem

Prezydenta Miasta Radomsko

„Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie,
pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym.”
Władysław Stanisław Reymont

Założeniem imprezy jest uczczenie pamięci patrona naszej szkoły,
Władysława St. Reymonta w Roku Reymontowskim 2017,
który został ogłoszony z okazji 150. rocznicy urodzin Noblisty.
Uroczystość adresowana jest do uczniów klas I-III radomszczańskich szkół
podstawowych.
Cele imprezy:
- rozbudzenie zainteresowania postacią i twórczością Reymonta,
- rozpowszechnianie sztuki ludowej,
- rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów,
- poznanie techniki wykonywania wycinanki wielowarstwowej
z papieru kolorowego,
- kształtowanie wrażliwości estetycznej i sprawności manualnej,
- współpraca między uczniami radomszczańskich szkół,
- rozwijanie patriotyzmu lokalnego
Warunki uczestnictwa w happeningu
I „Wielka Ludowa Wycinanka”
1. Kategoria wiekowa – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej.
2. Każda szkoła wykonuje jedną łowicką wycinankę ludową
(na terenie swojej szkoły) umieszczoną na brystolu w dowolnym
kolorze o formacie minimum 2 m na 1,40 m.

3. Format wycinanki może być wielokrotnością wyżej wymienionych
wymiarów i zawierać elementy połączone ze sobą z różnych prac
(np. każda klasa tworzy fragmenty wycinanki, które składają się
na jedną całość).
4. Elementy wycinanki muszą być naklejone na brystol.
5. Tematem przewodnim wycinanki mogą być: scenki ludowe, pejzaże,
motywy kwiatowe i inne.
6. Prace muszą być dostarczone na miejsce prezentacji i nie mogą być
zagięte ani zrolowane. Nie mogą mieć również formy transparentów.
Wycinanki będą fotografowane oraz filmowane z lotu ptaka.
7. Każda praca (jedna z każdej szkoły) musi zawierać na odwrocie
metryczkę z nazwą i adresem szkoły.
8. Wszystkie prace mogą być zaprezentowane na miejskiej wystawie.
II „I Ty możesz być Reymontem”
1. Kategoria wiekowa – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej.
2. Każda szkoła przygotowuje dowolną liczbę sobowtórów Władysława
St. Reymonta.
3. Przewidziany jest wybór i wręczenie nagród najwierniejszym
sobowtórom Reymonta.
Organizacja happeningu
1. Termin i miejsce imprezy
24.05.2017r., godz. 10.00, plac 3 Maja, Radomsko
2. Uczniowie przygotowujący wycinanki oraz uczniowie przebrani za Reymonta
spotykają się w tym samym miejscu i czasie. Następnie wszyscy uczniowie
będący sobowtórami Reymonta przemaszerują ulicą Reymonta
(prosimy o zapewnienie opieki tej grupie uczniów).
Po przejściu ul. Reymonta uczniowie wracają na plac 3 Maja.

Postanowienia końcowe:
1. Zgłoszenia udziału w uroczystości prosimy dokonać do dnia
21.04. 2017r. na adres e-mail: dyrektorzsg3@radomsko.pl
2. Prosimy o podanie w zgłoszeniu łącznej liczby uczniów ze szkoły
biorących udział w happeningu (uczniów, którzy idą z wycinankami
oraz przebranych za pisarza).
3. Udział w imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez osoby
uczestniczące

zgody

na

wykorzystanie

i

przetwarzanie

przez

Organizatora danych osobowych oraz wizerunku uczestników na
potrzeby uroczystości.
4. Wykonane prace przechodzą na własność Organizatora.
5. Każda szkoła biorąca udział w uroczystości otrzyma pamiątkowe
dyplomy oraz upominki.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu i organizacji happeningu.

Zapraszamy do udziału w happeningu!
Organizatorzy:
Zespół Szkolno – Gimnazjalny nr 3 w Radomsku,
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Radomsku
im. Władysława Stanisława Reymonta

Kontaktowy adres e-mail: dyrektorzsg3@radomsko.pl
Tel. kontaktowe do Organizatorów happeningu: 698 539 661, 500 625 581

Przykładowa wycinanka łowicka

Karta zgłoszenia
Nazwa
i adres szkoły
Łączna liczba
uczestników
happeningu
Opiekun/opiekunowie
Tel. kontaktowy
opiekuna

