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Regulamin konkursu plastycznego 

„Tradycyjna pisanka wielkanocna” 

 

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader pod patronatem Burmistrza Wielichowa 

CELE KONKURSU 

 Propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi. 

 Kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej  z obrzędami okresu 

Wielkiej Nocy.   

 Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów. 

 Promowanie twórczości dziecięcej. 

 Integracja dzieci przez sztukę. 

 Prezentacja pisanek wielkanocnych jako elementu kultury chrześcijańskiej   i narodowej. 

 

UCZESTNICY KONKURSU: 

 Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych  oraz uczniów klas 0-7 szkół podstawowych z gminy 

Wielichowo. 

 

WARUNKI KONKURSU: 

 każdy uczestnik może zgłosić jedną pisankę wykonaną na jajku styropianowym o rozmiarze 12 cm, 

 jajka styropianowe zapewnia organizator konkursu, 

 technika zdobienia jaja jest dowolna (zdobienie metodą malowania, haftowania, barwienia, wyklejania itp.), 

 do jajka należy zamocować ozdobną tasiemkę umożliwiającą jej powieszenie na gałązce, 

 do każdej pracy należy dołączyć kartkę informacyjną z następującymi danymi (imię i nazwisko autora pracy, 

wiek, nazwę szkoły, telefon, imię i nazwisko wychowawcy  lub  opiekuna konkursu), 

 Pisanki należy dostarczyć  do Szkoły Podstawowej w Wielichowie w terminie do 19 marca 2018 r.,   

 W celu usprawnienia przebiegu konkursu prace prosimy składać zbiorczo z danej szkoły w kartonowych 

pudłach opisanych nazwą placówki. 
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 OCENA PRAC :  

 Komisja powołana przez organizatora przyzna nagrody za zajęcie I, II i III miejsca odpowiednio w 3  

kategoriach wiekowych: 

 Kategoria I- przedszkola i kl. „0”, 

 Kategoria II- klasy 1-3, 

 Kategoria III- klasy 4-7. 

               oraz drobne upominki za udział w konkursie. 

 Przy ocenie pisanek wielkanocnych Komisja zastosuje następujące kryteria : 

 ogólne wrażenie artystyczne, 

 oryginalność i pomysłowość prac,  

 dobór i wykorzystanie materiałów, 

 wkład pracy, 

 walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki), 

 estetyka wykonania. 
  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. 

 


