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REGULAMIN 

 

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na Najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną 

 

Przedmiotem konkursu jest jest wykonanie pisanki wielkanocnej(ozdobienie wydmuszki jajka, 

dowolną techniką plastyczną. 

 

1. Cel konkursu: Pielęgnowanie polskich tradycji wielkanocnych związanych ze zwyczajem 

zdobienia jajek poprzez zaktywizowanie dzieci do pracy twórczej, poznanie różnych technik 

plastycznych wykorzystywanych do zdobienia pisanek wielkanocnych. 

2. Uczestnicy: Wychowankowie Lubomierskiego Przedszkola oraz Szkół Podstawowych  

3. W konkursie oceniana będzie przestrzenna praca plastyczna o kształcie jajka (wydmuszki 

jajka, wielkość jajka: od kurzego do strusiego) ozdobiona dowolną techniką – PISANKA 

4. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

 • od 5 do 10 lat  

• od 11do 16 lat  

Przy wyborze będą brane pod uwagę takie cechy jak: tradycja połączona z oryginalnością 

oraz kreatywnością, dbałością o szczegóły, samodzielne wykonanie i estetyka pracy. 

5. Aby wziąć udział w konkursie należy:  

o Własnoręcznie ozdobić pisankę, przy użyciu naturalnych, ogólnodostępnych 

materiałów(farb, bibuły, włóczki, papieru, wełny, sznurka, filcu itp.)  

o Wypełnienie deklaracji uczestnictwa (załącznik)  – pisemne zgłoszenie dostarczone 

wraz ze zdjęciem pracy.  

Deklaracje można napisać odręcznie i dołączyć zdjęcie do zgłoszenia. 

o Dostarczenie zgłoszenia oraz zdjęcia pracy do dnia 06.04.2021(włącznie) drogą 

mailową na adres mailowy: lubomierzlck@wp.pl  

Prosimy o wpisanie w tytule maila następującej treści:”Konkurs na Najpiękniejszą 

Pisankę Wielkanocną”. W treści wiadomości prosimy o wpisanie imienia i nazwiska 

oraz klasy, do której uczeń uczęszcza. 

 

 



6. Rodzice/prawni opiekunowie wykonawców prac wyrażają zgodę na publikowanie 

i wykorzystanie materiałów fotograficznych wykonanych prac na stronie internetowej oraz 

facebooku Lubomierskiego Centrum Kultury. Jednocześnie wyrażają zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z rozporządzeniem o 

ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

7. Przebieg konkursu:  

a) Uczestnicy konkursu dekorują w domu według własnego pomysłu pisankę z materiałów, 

o których mowa w punkcie 5 

b) do dnia 06.04.2021 r. przesyłają zdjęcie wg. schematu z punku 4.  Zdjęcia bez zgody 

rodziców/prawnych opiekunów, o której mowa w punkcie 6 zostaną uznane za nieważne.  

c) Komisja wyłoni zwycięzców I, II i III miejsca w dwóch kategoriach: od 5 do 10 lat 

i  od 11do 16 lat  

d) Komisja przesłane prace uczniów biorąc pod uwagę: pomysłowość, estetykę wykonania, 

wkład pracy własnej, czytelność zdjęcia 

e) Ogłoszenie wyników nastąpi 08.04.2021 r. na stronach Lubomierskiego Centrum Kultury 

8. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a zdjęcia zostaną 

opublikowane w formie prezentacji na stronach Lubomierskiego Centrum Kultury.  

9. Zwycięzcy zostaną poinformowani o sposobie odbioru nagród poprzez kontakt na adres 

mailowy podany w deklaracji uczestnictwa 

10. Konkurs organizowany jest w formie online, z uwagi na stan epidemiczny oraz 

obowiązujące obostrzenia. 

 

 

  


