
                                    KONKURS      

                                               WIELKANOCNY               

                                „na najładniejszą pisankę, kraszankę i stroik wielkanocny” 

 

R E G U L A M I N     K O N K U R S U  

CEL: kultywowanie tradycji związanej z Wielkim Tygodniem 

i Wielkanocą, pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki w obrzędowości 

ludowej,  wyszukiwanie talentów artystycznych, pobudzenie inwencji twórczej, ukazywanie 

pozytywnych form spędzania czasu wolnego,  

 

I.     ZASADY KONKURSU:  

Konkurs polega na: 

* wykonaniu jednej pisanki wielkanocnej – (WYDMUSZKI, bądź jaja kurzego 

ugotowanego na twardo) - dowolną techniką, z wykorzystaniem dowolnych surowców                           

i materiałów. Prace inne niż wydmuszki i jaja gotowane nie będą przyjmowane.  

* wykonaniu stroika wielkanocnego o dowolnej wielkości i kształcie. Możliwość 

zastosowania dowolnych technik. Preferowane użycie materiałów naturalnych, np.: sznurek, 

suszone kwiaty, owoce, różnego rodzaju ziarna. 

* zgłoszone prace muszą być wykonane indywidualnie, przez jednego uczestnika. Nie będą 

oceniane prace przygotowane grupowo. 

Praca powinna być opatrzona kartką z danymi autora pracy (imię i nazwisko, kategoria 

wiekowa, nazwa szkoły (placówki). 

* konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na następujące kategorie wiekowe: 

kategoria I     przedszkola i zerówka 

kategoria II    kl. I-III Szkoły Podstawowej 

kategoria III  kl. IV-VI Szkoły Podstawowej 

kategoria IV   gimnazjum 

kategoria V    dorośli 

* komisja powołana przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury dokona oceny prac do dnia  

7 kwietnia 2017 r. Protokół z obrad komisji konkursowej wraz z lista laureatów zostanie 

zamieszczony na stronie www.sport.kultura.gorzyca.pl 

Komisja oceniać będzie: 

 oryginalność zastosowanej techniki; 

 estetykę wykonania; 

 ogólny wyraz artystyczny. 

 

II. Termin nadsyłania prac do:  3 kwietnia 2017 r.   

  

III. Termin ogłoszenia werdyktu, wręczenia nagród połączone ze śniadaniem wielkanocnym 

w dniu: 12 kwietnia 2017 r. godz.  9.00.  

  

IV. Miejsce uroczystości wręczenia nagród: Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich                      

w Górzycy, ul. Polna 8/1. 



 

V. Postanowienia końcowe: 

1. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie oraz nie opisane nie będą brane pod uwagę   

    przez jury! 

2. Nagrody i dyplomy nie będą wysyłane pocztą, należy je odebrać osobiście w dniu                           

    12 kwietnia 2017 r., w przypadku nieodebrania nagrody staje się ona własnością  

    Organizatora. 

3. Wszystkie prace stają się własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do   

    dysponowania nimi bez zgody autora. 

4. Organizator ma prawo do publikowania danych osobowych osób, które nadesłały prace. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę w danej kategorii konkursowej. 

6.  Zgodnie z ustawą z dni z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( DZ. U. 

z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm. ) zgłaszając udział w konkursie wyraża się zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy w związku 

z realizacją konkursu.  Jednocześnie wyraża się zgodę na wykorzystanie wizerunku przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy do promowania działań związanych z realizacją 

konkursu.  

 

Organizator: 

Gminny Ośrodek Kultury 
ul. Polna 8/1, 69-113 Górzyca , tel./fax. 95 759-12-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


