Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach.
Współpraca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach,
Szkoła Podstawowa i Wolontariat w Kłomnicach
Dofinansowano ze środków Samorządu Powiatu Częstochowskiego.
Cel konkursu:
- popularyzacja tradycji Bożonarodzeniowych,
- ożywienie form plastycznych w rodzaju własnych wypieków piernikowych oraz form przestrzennych - anioły
z masy solnej,
- wzbogacenie wiedzy i doświadczeń plastycznych, a także kulinarnych naszego regionu,
- ożywienie międzyludzkich relacji międzypokoleniowych oraz integracja środowisk gmin powiatu
częstochowskiego,
- przekazanie wyrobów na rzecz potrzebujących i pokonkursowa sprzedaż Aniołów z masy solnej na rzecz
zakupienia paczek żywnościowych dla dzieci potrzebujących.
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych oraz wszystkich chętnych dorosłych.
Oto następujące grupy wiekowe:
I grupa przedszkolna
II grupa szkoła podstawowa i klasy gimnazjalne
III grupa dorośli
UWAGA: Kategorie wiekowe obowiązują jednakowo 2 formy udziału według własnego wyboru: Pierniki lub
Anioły z masy solnej, lub obie.
Wszystkie prace winny być opatrzone opisem, zawierającym dane: Imię i Nazwisko, wiek, klasa, szkoła (w
przypadku kategorii dzieci i młodzieży) oraz numer telefonu kontaktowego osobisty, uczestnika/opiekuna.

2. Koniecznie wyrób(pierniki) musi być ze względów higienicznych i transportu- odpowiednio zapakowany.
3. Mile widziany napis (przyklejony) na opakowaniu pierników, jako motto konkursu:
”Szedł w noc grudniową hen, aż za Betlejem
Jezus maleńki, stopką bosiutką,
Szedł błogosławić świata nadziejom
I ludzkim wielkim i małym smutkom”

Termin:
Prace należy dostarczyć od dnia 13 listopada (poniedziałek) do dnia 23 listopada 2017 r.tj. (czwartek), w
godzinach od 8.00 do 15.00,
do Szkoły Podstawowej w Kłomnicach, ul. Szkolna 1, 42- 270 Kłomnice z dopiskiem dla GOK w Kłomnicach
(adres zmieniony z powodu rozbudowy instytucji). Kontakt do odpowiedzialnej za konkurs powiatowy: Starszy
Instruktor - Renata Krawiec 668 733 736.
Ocena prac:
1. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac w trzech grupach wiekowych.
2. Ogłoszenie wyników XII Powiatowego Konkursu, wręczenie nagród nastąpi w dniu 3 grudnia(niedziela)
godzina 14.00 – Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Kłomnicach. Ponadto informujemy,
ze pierniki przekazane będą na ręce pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach,
którzy przekażą je swoim podopiecznym, przed Wigilią.
3. Organizatorowi przysługuje prawo przejęcia wszystkich Aniołów na własność i sprzedaż przez
Wolontariuszy Akcji Charytatywnej „Dzieci-Dzieciom” GOK w Kłomnicach, w celu zakupienia paczek
żywnościowych dla dzieci potrzebujących, tuż przed Niedzielą Palmową.
Uwagi końcowe:
Akcja Charytatywna „Dzieci – Dzieciom” rusza w dniu 3 grudnia, finał – rozwiezienie paczek
żywnościowych do dzieci potrzebujących z gmin powiatu częstochowskiego, nastąpi w dniu 21 i 22 marca 2018
r., tuż przed Niedzielą Palmową.
II.
Listę zwycięzców podamy, najpóźniej do 30 listopada na naszej stronie internetowej
www.gokklomnice.pl
I.

