
KONKURS
WIENIEC ADWENTOWY

Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec
tel./fax 32/ 212-44-91
www.gok.suszec,  
e-mail: dk@gok.suszec.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 
do 28 grudnia 2012 roku

Rozstrzygnięcie konkursu:        
4 stycznia 2013 roku w sali widowiskowej DK
podczas Koncertu Noworocznego

Wystawa pokonkursowa: 
4 stycznia 2013 roku  stycznia 2013 roku — 18

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 



Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu serdecznie zaprasza wszystkie 
członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu pszczyńskiego do 
udziału w konkursie na oryginalny wieniec adwentowy wykonany 
z naturalnych materiałów.

Tematyka konkursu:
zadaniem uczestniczek konkursu jest własnoręczne wykonanie 
oryginalnego wieńca adwentowego z naturalnych materiałów, 
nawiązującego do śląskich tradycji wykonywania ozdób. Wieńce, 
o średnicy wynoszącej około 60 cm mają być wyplecione i wykonane 
ręcznie.

Warunki konkursu:
konkurs ma zasięg powiatowy, tzn. w konkursie mogą wziąć udział
członkinie wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich działających na 
terenie powiatu pszczyńskiego. Do konkursu nie mogą przystąpić 
indywidualni uczestnicy. Warunkiem uczestnictwa konkursie jest 
nadesłanie KARTY ZGŁOSZENIA do dnia 28 grudnia 2012 roku.  

Karty zgłoszeń proszę wysłać na adres: 
Gminny Ośrodka Kultury, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec 
bądź dostarczyć osobiście. 
Biuro jest czynne od pn. do pt. w godz. 8.30 – 19.30.

Ogłoszenie wyników i prezentacja wieńców odbędzie się 
podczas Koncertu Noworocznego w sali widowiskowej 
DK w Suszcu w dniu 4 stycznia 2013 roku. Prace oceniane będą 
przez jury powołane przez GOK.
 
Prace oceniane będą pod kątem:
-- oryginalności; 
-- staranności wykonania;
-- estetyki pracy;
-- zawarcia elementów tradycyjnych;
-- różnorodności naturalnych materiałów w konstrukcji wieńca.

Niedopuszczalne jest zgłaszanie do konkursu wieńców zrobionych 
z gotowych elementów. Wyjątek mogą stanowić takie elementy
jak: wstążki, świece itp.
Prace będzie można odebrać po zakończeniu wystawy.

REGULAMIN KONKURSU

AR
TA 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie udziału w konkursie na WIENIEC ADWENTOWY 

1. Imię i nazwisko osoby kontaktowej: 

2. Numer telefonu do kontaktu: 

3. Instytucja/organizacja zgłaszająca:

podpis osoby reprezentującej instytucję / organizację 


