
Положення про мистецький конкурс 

  «Великодня писанка» 

 

Організатор конкурсу: I загальноосвітній ліцей імені Тараса Шевченка в 

Білому Борі, який знаходиться за адресою: вулиця Дворцова 25, 78-425 

Білий Бір,  

1.У конкурсі можуть брати участь учні VI-VIII класів зі шкільних закладів 

(шкіл, громадських центрів, пунктів навчання української мови). 

2.Темою конкурсу є художня робота, яка представляє Великодню 

писанку. 

3. Мета і завдання конкурсу: 

- популяризація знань про звичаї та обряди, які пов’язані з Великодніми 

святами; 

- популяризація регіональних Великодніх звичаїв; 

- ознайомлення з традиціями та фольклором Великодніх свят; 

- пропагування традицій, що зміцнюють родинне середовище; 

- розвиток творчої активності дітей та молоді; 

- розвиток художньої уяви шляхом творчої інтерпретації теми. 

4. Завдання конкурсу. 

Завдання учасників конкурсу — створити ілюстрацію зі зображенням 

писанки: 

- плоска композиція, формат А4; 

- техніка: аплікація з паперу, гофрованого паперу, ниток, бісеру, або 

тканини й намистинок. 

- робота не повинна містити готових елементів; наприклад, готових 

наклейок на писанки, ягнят, Великодніх символів, вирізаних з газет чи 

листівок тощо. 

5. Терміни: 

- оголошення про мистецький конкурс: 01. 03. 2021 року 

- кінцевий термін подання робіт: 30. 04. 2021року. 

6. Організатор призначить журі, яке оцінить роботи згідно з критеріями: 

▪ відповідність темі конкурсу; 

▪ креативність; 

▪ оригінальність підходу до теми; 

▪ естетика виконання. 

7. Навчальні заклади та окремі учасники будуть повідомлені про рішення 

журі телефоном або електронною поштою до 21 травня 2021 року. 

8. Через пандемію коронавірусу фотографії робіт будуть опубліковані на 

нашому веб-сайті у формі Інтернет-виставки. 

9. Правила участі: 



Учасниками конкурсу можуть бути діти та молодь з навчальних закладів, 

громадських центрів та пунктів навчання з усієї Польщі. Викладачам 

установ рекомендується зробити первинний відбір робіт. 

Розглядатимуться роботи, які будуть виконані лише індивідуально. 

Групові роботи не будуть оцінюватися. Організатор залишає за собою 

право не розглядати  роботи, які не відповідають вимогам конкурсу. 

Кожна конкурсна робота повинна мати детальний опис: 

▪ ім'я та прізвище автора, 

▪ адреса автора, 

▪ контакти учасника (номер телефону або електронної пошти), 

▪ назва та адреса навчального закладу, який відвідує учасник. 

10. Авторське право. 

Організатори конкурсу мають право на багаторазове використання 

фотографій конкурсних робіт (із зазначенням імені та прізвища автора), в 

т.ч. на веб-сайт і http://liceum-bialybor.pl/o-szkole/ 

11. Конкурсні роботи слід доставити за адресою: 

I Liceum Ogólnokształcące im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze 

ul. Dworcowa 25, 78-425 Biały Bór із зазначенням на творчий конкурс 

«Великодня писанка». 

електронна адреса: zs2bb@op.pl 

телефон: (94) 3670162  - кабінет секретаря 

телефон: (94) 3739084 -  гуртожиток 

Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, зв'яжіться з нами за 

телефоном або електронною поштою. 

12. Подання робіт на конкурс означає прийняття положень цього 

регламенту та згоду на обробку персональних даних учасника конкурсу в 

рекламних цілях (відповідно до закону про захист персональних даних 

від 29 серпня 1997 р., Journal of Laws No 133, пункт 833 зі змінами). 

13. Нагороди. 

Організатор нагороджує дипломами учасників конкурсу, а переможців 

грошовими призами у вигляді подарункового ваучера Empik: 

▪ 1 місце 150 злотих 

▪ 2 місце 120 злотих 

▪ 3 місце 100 злотих. 

 

                                       Ми щиро запрошуємо Вас взяти участь у конкурсі 

                                                                      Вихователі інтернату 


