Zmiana w regulaminie – Zmiana dotyczy punktu 8 ( było: muszą
być wykonane na wydmuszkach…, jest: mają być wykonane na
wydmuszkach, w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest
jeszcze wykonanie na jajku styropianowym bądź innym ze
sztucznego materiału (nie może to być jajko gotowane lub
surowe. Wyjątkowy przypadek dotyczy osób niepełnosprawnych
oraz małych dzieci, które mogą zgnieść wydmuszkę).
Regulamin Konkursu na Najpiękniejszą Gminną Pisankę
Wielkanocną
2019

1. Organizatorem konkursu jest Strzelecki Ośrodek Kultury.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych z terenu
gminy Strzelce Kraj., szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych. Prace
można zgłaszać jedynie w kategorii indywidualnej, w grupach wiekowych:
przedszkola, szkoła podstawowa kl. I-III, IV-VI, VII – VIII oraz ostatnia klasa
gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dorośli. Nie są przyjmowane prace
zbiorowe tzn. jednej pisanki nie może zgłosić więcej niż jedna osoba. Pracę może
zgłosić do konkursu osoba, która pisankę wykonała, opiekun lub wychowawca
klasy, opiekun świetlicy, koło gospodyń, instytucja itd.
3. Prace należy przynosić do 12.04.2019 do godziny 14:00 do Spichlerza przy
ul.Wojska Polskiego 1 w Strzelcach Krajeńskich.
4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się we wtorek 16.04.2019: dla przedszkoli o
godzinie 10:00, dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz
dorosłych o godzinie 18:00.
5. Celem konkursu jest popularyzacja tradycji związanych ze Świętami
Wielkanocnymi, pobudzenie inwencji twórczej u mieszkańców gminy, rozwijanie
wyobraźni plastycznej i umiejętności praktycznych.
6. Prace oceniać będzie trzyosobowe jury.
7. Kryteria oceny: oryginalność, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania,
nawiązanie do tradycji.

8. Pisanki mają być wykonane na wydmuszkach, w wyjątkowych przypadkach
dopuszczalne jest jeszcze wykonanie na jajku styropianowym bądź innym ze
sztucznego materiału (nie może to być jajko gotowane lub surowe. Wyjątkowy
przypadek dotyczy osób niepełnosprawnych oraz małych dzieci, które mogą
zgnieść wydmuszkę ). Na konkurs 1 osoba może dostarczyć tylko 1 pisankę. Jajka
można zdobić dowolną techniką, w dowolnie wybrane motywy.
9. Laureaci otrzymają nagrody. Nagrodzone zostaną 3 osoby z każdej kategorii.
Ponadto szkoła oraz wychowawca otrzymają pamiątkowy dyplom.
10. Organizator nie zwraca prac i zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w
celu promocji konkursu. Akceptując powyższy regulamin uczestnik konkursu
wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku niezbędne do promocji konkursu
na profilach społecznościowych, w mediach oraz na stronie internetowej
wnioskodawcy.

11. Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie organizatora: Spichlerz ul.
Wojska Polskiego 1, 66-500 Strzelce Kraj., tel. 96 761 54 69.

