
                                                                
                                                                Regulamin konkursu
                                                                    Las Vierushow

                                    Konkurs na najokazalszą iluminacje świetlną w plenerze 
              konkurs dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu wieruszowskiego 
 
                             Organizatorem konkursu jest Wieruszowski Dom Kultury 
                       przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Turystki 
                                                    oraz Gminą Wieruszów 

                                                                          &1

  Konkurs ma charakter integracyjny, grupowy, w którym weźmie udział i zaangażuje się cała klasa
a uczniowie na zasadzie współpracy stworzą wspólnie instalacje świetlną.
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                                                         Nagrodę zdobywa cała klasa. 
                                                                       
                                                                          &3

                            Główną nagrodą jest wyjście do kina całą klasa na wybrany seans. 
                              Nagroda ufundowana przez WDK, Kino Słońce w Wieruszowie. 

Klasy,  które  swoją  instalacje  „wypożyczą”  jako  wystawę  czasową  na  lodowisko  miejskie,
dodatkowo  zdobywają  bilet  wstępu  całą  klasą  na  lodowisko  (zasady  „  pożyczenia”  instalacji,
i wyjście na lodowisko klasy ustalają bezpośrednio z Dyrektorem GOSIT)
                                                     Nagroda ufundowana przez GOSIT 
                            
                                              Gmina Wieruszów jest fundatorem wyróżnień. 
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Tematem konkursu jest wykonanie przenośnych, iluminacji świetlnych, obiektów  z dużą ilością
kolorowych  światełek  choinkowych,  dekoracyjnych  itp,  zasilanych  bateriami  i  na  prąd.
Interpretacje, wielkość pracy pozostawia się uczniom do wyboru. 
a)    podstawą konkursu ma być wspólna zabawa, dobry humor i zwariowane pomysły, 
b)    uczniowie opracowują projekt w szkole przy współpracy  nauczyciela/opiekuna
c)   nauczyciel  jest  jednocześnie  opiekunem grupy przy  finale  konkursu  w  dniu  6.12.2018,  na
wieruszowskim rynku
d)  podstawę  iluminacji  mogą  stanowić  materiały  gotowe  typu  rowery,  sanki,  elementy
samochodów, własnoręcznie wymyślone przez uczniów konstrukcje instalacji, które zostaną według
pomysłu uczniów przystrojone w efektowne światełka.
e)   lampki i światełka  mają być tematem przewodnim pracy,
f)  dopuszcza się wykorzystanie w pracach materiałów dekoracyjnych, dodatkowych jakich jak:
łańcuchy  choinkowe,  lamety,  bombki,  kolorowy  papier  i  inne,  ale  z  zachowaniem  tematu
przewodniego iluminacji świetlnych. 



g)   obiekty tak  należy przystroić światełkami aby stanowiły estetyczną, oryginalną świetlna 
kompozycje.
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Wymaganiem technicznym jest aby cała konstrukcja świetlna podłączona pod prąd, miała na końcu
jedną wtyczkę. Źródło prądu, i główne przedłużacze zapewnia Organizator.
    
                                                                      &6  

 Gotowe Iluminacje  należy dostarczyć 6.12.2018 r. na wieruszowski rynek, w wyznaczonym przez
Organizatora  miejscu.  Prace  muszą  być  gotowe  do  pokazania  dla  publiczności  o  godz  16:30
podczas imprezy Mikołajkowej dla mieszkańców Wieruszowa i świecić do godz 18:00. 
O godzinie 17:00 odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu.
Na instalacje prac klasy umawiają się z pracownikiem WDK, tel 627841080
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Iluminacje mają charakter czasowy, świecą na rynku tylko w dniu 6.12.2018, od godz. 16:30 do
18:00, następnie muszą być usunięte, rozebrane przez klasę, lub po ustaleniu z Dyrektorem GOSIT
przeniesione na lodowisko.
Organizator nie odpowiada za zaginione i  zepsute światełka. 
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W  konkursie  nie  mogą  brać  udział  gotowe,  kupne  elementy  wyprodukowane  fabrycznie  z
wmontowanymi fabrycznie elementami świetlnymi.
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Instalacja świetlna  musi być podpisana: szkoła i klasa,  na kartoniku, w miejscu widocznym dla
jury.
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Zgłoszenie udziału w konkursie należy przesłać do Wieruszowskiego Domu Kultury do dnia 
3 grudnia 2018 do godz. 20:00, na mail wdk@wdkwieruszow.pl  osobiście w siedzibie lub dokonać
zgłoszenia  telefonicznie  627841080,  w  celu  technicznego  przygotowania  imprezy  przez
Organizatora ( przedłużacze, źródło prądu itp.) 
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Komisja konkursowa oceniać będzie instalacje według poniższych kryteriów:
a)  ogólne wrażenie estetyczne, efekt WOW,
b)  zaskoczenie artystyczne,

                  c)    oryginalność pomysłu,
                  

                                                                   

mailto:wdk@wdkwieruszow.pl
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Zwycięska klasa indywidualnie ustala z WDK wyjście grupowe na wybrany z repertuaru seans. 
Indywidualnie ustala odbiór nagrody z Dyrektorem GOSIT
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                   Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu 


