Refertat Zuchowy

REGULAMIN
Druhno Drużynowa! Druhu Drużynowy!
Kolejna edycja Wielkiego Konkursu Świątecznego przed Tobą i Twoimi Zuchami.
uchami. Zapraszamy Was
do udziału w konkursie, kreatywnej i twórczej zabawy, która rozwija zdolności i umiejętności oraz
cieszy widokiem gotowych zuchowych dzieł sztuki. Tym razem tworzywem, z których powstaną
konkursowe prace jest papier, tektura,
tektura, tektura falista, masa papierowa, makulatura.
makulatura Możecie sami
wykonać papier, nawiązując na zbiórkach do genezy i historii powstania papieru. Zachęcamy też
do wykorzystania różnorodnych technik plastycznych, w których wykorzystywany jest papier –
origami, iris folding, quilling,, papier mâché, itp.

KATEGORIE
EGORIE WIELKIEGO KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO:
• ANIOŁ
• ŚWIĄTECZNA KARTKA
• GWIAZDA
• BOMBKA CHOINKOWA
• WIENIEC
• CHOINKA
Zachęcamy wszystkie Gromady
romady Chorągwi Śląskiej ZHP
do udziału w konkursie!
Po ocenie przez jury konkursu,
konkurs wybrane prace zostaną wyeksponowane na wystawie
pokonkursowej zorganizowanej podczas uroczystego przekazania
Betlejemskiego Światła Pokoju na Jasnej Górze.

Ważne sprawy regulaminowe:
regulaminowe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

w konkursie biorą udział całe gromady,
gromada może wziąć udział w jednej lub w kilku wybranych kategoriach,
kategoriach
praca musi być wykonana z papieru, tektury, tektury falistej, masy papierowej, makulatury,
praca musi być trwała (dobrze sklejona, zszyta itd.), odpowiednio zabezpieczona na czas
transportu,
w kategorii „świąteczna kartka” nie wpisujemy personalizowanych
onalizowanych życzeń,
do pracy, w sposób pozwalający na jej identyfikację, załączacie listę dzieci wraz
z podpisem zuchów i drużynowego (wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu),
regulaminu
prace należy przesłać do biura Komendy Śląskiej Chorągwi ZHP (Al. Korfantego 8, 40–004
40
Katowice) do dnia 4 grudnia 2015 roku do godz. 16.00,
dyplomy dla gromad wraz z nagrodami zostaną przekazane za pośrednictwem właściwych
Komend Hufców,
nadesłanych na konkurs
nkurs prac nie zwracamy,
zwracamy
prawo do interpretacji powyższego regulaminu zastrzega sobie Referat Zuchowy Śląskiej
Chorągwi ZHP.
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