
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

PISANKA WIELKANOCNA 

 

Organizator:  I Liceum Ogólnokształcące im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze ul. Dwor-

cowa 25, 78-425 Biały Bór 

1. Konkurs skierowany jest do  młodzieży kl. VI-VIII z placówek szkolnych (szkoły, 

świetlice, punkty nauczania języka ukraińskiego itp.)  

2. Tematem konkursu jest praca plastyczna przedstawiająca pisankę wielkanocną 

3. Misja i cele konkursu:  

▪ popularyzacja wiedzy o zwyczajach i obrzędach związanych ze Świętami Wielkiej 

Nocy,  

▪ upowszechnianie regionalnych zwyczajów wielkanocnych,  

▪ zapoznanie z tradycjami i folklorem Świąt Wielkanocnych,  

▪ propagowanie tradycji umacniających więzi rodzinne i środowiskowe,  

▪ pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży,  

▪ rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu.  

4. Zadanie konkursowe:  

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającą pisankę 

wielkanocną: 

▪ kompozycja płaska, format pracy A4, 

▪ technika: wyklejanka z papieru, bibuły, nici, włóczki lub tkaniny i koralików, 

▪ praca nie powinna zawierać gotowych elementów, np. gotowych naklejek pisanek, 

baranków, wyciętych z gazet lub kartek świątecznych symboli wielkanocnych itp. 

5. Terminy:  

▪ ogłoszenie konkursu plastycznego : 01. 03. 2021 r.  

▪ ostateczny termin zgłaszania prac: 30. 04. 2021 r.  

6. Organizator powoła Jury, które będzie oceniało prace zgodnie z kryteriami:  

▪ zgodność z tematem konkursu,  

▪ pomysłowość,  

▪ oryginalność ujęcia tematu,  

▪ estetyka wykonania. 

7. O werdykcie Jury placówki edukacyjne  oraz indywidualni uczestnicy zostaną powia-

domi telefonicznie lub mailowo do 21. 05. 2021 r.   

8. Z uwagi na pandemię koronawirusa fotografie prac zostaną opublikowane na naszej 

stronie w formie wystawy online.  

9. Zasady uczestnictwa:  

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież ze wszystkich jednostek edukacyjnych, 

świetlic i punktów nauczania z terenu całej Polski. Placówkom poleca się wstępny wybór prac 

dokonany przez nauczycieli lub instruktorów.  



Kwalifikowane do konkursu będą tylko prace indywidualne. Prace grupowe nie będą ocenia-

ne. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających warunków niniej-

szego regulaminu.  

Każda praca konkursowa powinna posiadać dokładny opis:   

▪ imię i nazwisko autora, 

▪ adres autora, 

▪ kontakt (nr telefonu lub email)  do autora, 

▪ nazwa i adres placówki edukacyjnej, do której autor uczęszcza. 

10. Prawa autorskie.  

Organizatorzy Konkursu uzyskują prawo do wielokrotnej ekspozycji zdjęć prac konkurso-

wych (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora), m.in. na  stronie internetowej 

http://liceum-bialybor.pl/o-szkole/  

11. Prace konkursowe należy dostarczyć  do sekretariatu szkoły pod adres:  

I Liceum Ogólnokształcące im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze  

ul. Dworcowa 25, 78-425 Biały Bór, z dopiskiem konkurs plastyczny pisanka wielka-

nocna 2021 

      e-mail:zs2bb@op.pl 

      tel.:(94)3670162 sekretariat 

      tel.:(94)3739084 internat 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.  

12. Oddanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regu-

laminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb 

promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.  Dz. U. 

Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).  

13. Nagrody.  

Organizator przewiduje  dyplomy dla każdego uczestnika konkursu oraz nagrody pieniężne za 

3 pierwsze miejsca, w formie bonu podarunkowego  Empiku: 

▪ 1 miejsce 150 zł,  

▪ 2 miejsce 120 zł,  

▪ 3 miejsce 100zł. 

 

 

 

 

                                                                                      Serdecznie zapraszamy do udziału 

                                                                                             Wychowawcy Internatu  

  

  

http://liceum-bialybor.pl/o-szkole/
http://gcksitwojslawice.naszdomkultury.pl/pliki/plik/regulamin-palmy-i-pisanki-wielkanocne-2017-1488472809.pdf#page=1

