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Regulamin konkursu plastycznego 

„Wielkanocny stroik” 

 

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader pod patronatem Burmistrza Wielichowa 

CELE KONKURSU 

 Propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.  

 Stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych. 

 

 

UCZESTNICY KONKURSU: 

 Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu powiatu 

grodziskiego (stowarzyszenia, kluby, koła gospodyń wiejskich itp.). 

 

WARUNKI KONKURSU:  

 Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej w postaci stroika wielkanocnego o 

dowolnej wielkości i dowolnym kształcie. 

 Każda organizacja może zgłosić jedną pracę konkursową. 

 Technika wykonania stroika jest dowolna. 

 Preferowane użycie materiałów naturalnych takich jak: sznurek, suszone kwiaty, owoce, różnego rodzaju 

ziarna, itp. 

 Do każdej pracy należy dołączyć kartkę informacyjną z następującymi danymi (nazwa organizacji, dane 

osoby do kontaktu). 

 Stroiki należy dostarczyć  do  sekretariatu Urzędu Miejskiego  w Wielichowie w terminie do 19 marca 2018 

r. ( pokój nr 7 , I piętro) 

 

 OCENA PRAC :  

 Komisja powołana przez organizatora przyzna nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz drobne upominki za 

udział w konkursie. 

 Przy ocenie stroików wielkanocnych Komisja zastosuje następujące kryteria: 

 ogólne wrażenie artystyczne, 

 oryginalność i pomysłowość prac, 

 dobór i wykorzystanie materiałów, 

 walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki), 

 estetyka wykonania. 
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  Wystawa pokonkursowa połączona z rozdaniem nagród odbędzie się w dniu 25 marca 2018 r.  podczas 

spotkania  podsumowującego „ Wielkanocna tradycja wczoraj i  dziś”. 

 
UWAGI KOŃCOWE: 
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych 
osobowych autorów oraz na publikację imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania autora. Sytuacje nieobjęte 
niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 


