
ORSZAK TRZECH KRÓLI  

Rawa Mazowiecka 2016 

 

 

REGULAMIN 

KONKURSU ARTYSTYCZNEGO ZWIĄZANEGO Z OBCHODAMI ŚWIĘTA TRZECH KRÓLI 

 

Organizatorzy: 

Parafia pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata,  

Miasto Rawa Mazowiecka. 

 

Współorganizatorzy:  

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej, 

Parafia św. Pawła od KrzyŜa w Rawie Mazowieckiej, 

Urząd Gminy w  Rawie Mazowieckiej, 

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej. 

 

 

Cele konkursu:  

- kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej 

z obrzędami okresu BoŜego Narodzenia, 

- rozwijanie i kształtowanie Ŝywej wyobraźni i ekspresji artystycznej, 

- popularyzacja formy przestrzennej i wideoreportaŜu jako form wypowiedzi artystycznej, 

- popularyzacja wytworów artystycznych uzdolnionych uczniów.  

  

Uczestnicy konkursu:  

• dzieci i młodzieŜ z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

 

Kryterium oceny prac:  

• nawiązanie do tradycji świątecznej, 

• pomysłowość, kreatywność i estetyka wykonania, 

• ogólne wraŜenie artystyczne, 

• forma i styl wypowiedzi reporterskiej, 

• rzetelność opracowania tematu. 

 

 



KATEGORIA: PRZEDSZKOLA , SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA  

 

Temat:  

Gwiazda Betlejemska 

 

Sposób przygotowania prac:  

- sześcioramienna forma przestrzenna (wszystkie ramiona równe) statyczna lub ruchoma, 

- dowolne materiały plastyczne, 

- dowolna kolorystyka z wyłączeniem barwy czarnej, jako dominującej, 

- wysokość gwiazdy wraz z trzonem do trzymania nie moŜe być większa niŜ 2 metry, 

- średnica gwiazdy nie moŜe być mniejsza niŜ 30 cm i nie większa niŜ 50 cm, 

- jeden uczestnik moŜe zgłosić jedną pracę wykonaną samodzielnie lub z pomocą rodziny, 

- prace zbiorowe nie podlegają ocenie. 

  

Forma przeprowadzenia konkursu: 

- wśród wszystkich uczestników naleŜy wybrać trzech laureatów, którzy otrzymają nagrody 

ufundowane przez Komitet Organizacyjny Orszaku Trzech Króli, 

- kaŜda placówka biorąca udział w konkursie zobowiązana jest do przeprowadzenia go 

i wyłonienia laureatów do 14 grudnia 2015 roku, 

- laureaci zobowiązani są do uczestnictwa w orszaku, na którym odbędzie się prezentacja 

gwiazd ze wszystkich placówek, 

- nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie konkursu na terenie placówek 

zobowiązani są do przekazania protokołu wraz z listą nagrodzonych i zgodami na 

przeniesienie praw autorskich (zał.1) do dnia 16 grudnia 2015 r. do Wydziału Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, pokój 

nr 13. 

   

Nagrody:  

- o terminie uroczystego podsumowania i wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni 

telefonicznie za pośrednictwem szkół. 

  

Uwagi ko ńcowe: 

- zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem 

majątkowych praw autorskich na organizatora, akceptacją warunków regulaminu oraz 

wyraŜeniem zgody na publikację danych osobowych, a takŜe wielokrotne eksponowanie 

prac, zamieszczanie fotografii prac w materiałach reklamowych i na stronach internetowych 

organizatorów i współorganizatorów. 



KATEGORIA: SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE   

 

Temat:  

Orszak Trzech Króli 

 

Przedmiot konkursu:  

- przedmiotem konkursu jest wideoreportaŜ, którego tematem jest Orszak Trzech Króli, 

- zaprezentowane w reportaŜu wydarzenia, postacie i wątki muszą być autentyczne, 

- prezentacja winna zostać poprzedzona samodzielnym, rzetelnym opracowaniem tematu. 

 

Wymogi formalne prac:  

- autor moŜe zgłosić do oceny jury jeden wideoreportaŜ, 

- wideoreportaŜ moŜe być pracą zbiorową, jednak skład grupy nie moŜe przekraczać 3 

osób, 

- do oceny zostaną zakwalifikowane wideoreportaŜe, których czas trwania nie przekracza 

10 minut. 

 

Wymagania techniczne: 

- wideoreportaŜ w postaci pliku wideo powinien być skompresowany kodekiem MPEG-4 

(np. 

QuickTime, H.264, DviX, Xvid) lub WMV, a jego rozdzielczość nie moŜe być mniejsza niŜ 

640x480 

pikseli, bez widocznych artefaktów lub zniekształceń. 

 

Termin i sposób dostarczenia prac:  

- przekazanie wideoreportaŜu organizatorowi konkursu musi nastąpić do dnia 18 stycznia 

2016 roku, 

- pracę naleŜy dostarczyć na nośniku danych DVD lub pendrive do Wydziału Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, pokój 

nr 13. 

- do pracy naleŜy dołączyć zgodę na przeniesienie praw autorskich (zał.1) oraz metryczkę 

z następującymi danymi:  

 



                                                            

 

Prace o tematyce lub formie niezgodnej z regulaminem konkursu nie będą oceniane. 

 

Laureaci i nagrody:  

- spośród wideoreportaŜy zgłoszonych do konkursu jury dokona wyboru najlepszych prac, 

- jury moŜe przyznać trzy nagrody główne i wyróŜnienia honorowe, 

- o uroczystym podsumowaniu i wręczeniu nagród laureaci zostaną powiadomieni 

telefonicznie za pośrednictwem szkół. 

 

Uwagi ko ńcowe: 

- zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem 

majątkowych praw autorskich na organizatora, akceptacją warunków regulaminu oraz 

wyraŜeniem zgody na publikację danych osobowych, a takŜe wielokrotne eksponowanie 

prac, zamieszczanie fotografii prac w materiałach reklamowych i na stronach internetowych 

organizatorów i współorganizatorów. 

Imię i nazwisko autora(ów) 
Wiek 
Nazwa placówki 
Imię i nazwisko szkolnego koordynatora 
Tel. kontaktowy 
 



Zał.1 

Zgoda uczestnika/prawnego opiekuna* 

WyraŜam zgodę na przeniesienie praw autorskich wykonanej przeze mnie/moje dziecko* 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko autora pracy 
 
pracy na organizatora. Akceptuję warunki konkursu, postanowienia regulaminu oraz wyraŜam 
zgodę na publikację danych osobowych, a takŜe wielokrotne eksponowanie pracy, wykorzystanie 
jej w materiałach reklamowych i na stronach internetowych organizatorów. 
 

 
           ……………………………                                   ………………………………………….......... 

  Data                                          imię i nazwisko autora/prawnego opiekuna* 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
 


