
 “GMINNE ZAWODY HUTNIKÓW W DMUCHANIU SZKŁA”

Dni Pieńska 2017

Regulamin konkursu na najpiękniejszą figurę szklaną

1.  Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta  i Gminy Pieńsk, z siedzibą w Pieńsku, przy ul.
Bolesławieckiej 29.

2.  Termin – 02.06.2017 roku, od godz. 14.00 do 22.00.

3.  Miejsce: Pieńskie Huty Szkła „Łużyce”Sp. z o.o.,Pieńsk, ul.Kościuszki 39.

4.  Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się dwu lub trzyosobowe zespoły hutnicze albo hutnicy
indywidualni.

5.  Każdy zespół/hutnik ma wyznaczony 2-godzinny czas pracy przy oknie przy wannie szklarskiej
(wymagane doświadczenie w pracy na stanowisku hutnik szkła).

6.  W razie potrzeby zespół/hutnik otrzyma wsparcie w zakresie obróbki mechanicznej wykonanych
prac (np. szlifiernia, piły, matownia).

7.  Do  oceny  przez  jury  zespół/hutnik  wskazuje  5  sztuk  wzorów/figurek/eksponatów:  jeden
tematyczny –  związany z hutnictwem szkła  oraz  4 o tematyce dowolnej.

8.  Wzory/figurki/eksponaty po ocenie przechodzą na własność Organizatora.

9.  Uwaga:  planując  gabaryty  eksponatów należy  wziąć  pod  uwagę,  że  czas  odprężania  będzie
wynosił około 2 godzin.

10. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie lub osobiste dostarczenie do sekretariatu
Współorganizatora – PHS Łużyce,  Pieńsk, ul.  Kościuszki 39, w terminie do dnia 19-05-2017 r.
zgłoszenia wg wzoru umieszczonego na stronie internetowej Urzędu  www.piensk.com.pl, lub do
pobrania w sekretariacie huty  w godzinach od 7.00 do 15.00.

11. Przedstawiciel Współorganizatora – huty:  Mariola Brzozowska tel. 75 77 86 411

12. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród wskazanym przez jury autorom:

 -  I nagroda -  500,- zł

 -  II nagroda – 400,- zł

 - III nagroda – 300,- zł

Pozostali uczestnicy otrzymają drobne pamiątki za udział w konkursie.

13. W czasie trwania konkursu Współorganizator - PHS „Łużyce” - umożliwi dostęp do miejsca
konkursu szerszej publiczności, określając jednocześnie zasady poruszania się po terenie i zasady
bezpieczeństwa podczas trwania konkursu. PHS „Łużyce” wyznaczy osoby do pełnienia funkcji
„porządkowych” na terenie PHS Łużyce.

14. UMiG Pieńsk zorganizuje zaplecze gastronomiczne dla uczestników konkursu (EuRegioKom
Pieńsk),  pomoże  w  organizacji  bezpiecznego  poruszania  się  po  obiekcie  oraz  zapewni
bezpieczeństwo  na terenie PHS Łużyce w czasie trwania konkursu (jednostka OSP).

http://www.piensk.com.pl/

