
 

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku 

serdecznie zaprasza do udziału 

w Konkursie Wielkanocnym 

 
 

 

REGULAMIN KONKURSU NA PALMĘ WIELKANOCNĄ (praca zbiorowa). 

 

Zasady uczestnictwa: 

1. W konkursie mogą uczestniczyć grupy formalne i nieformalne z gminy Czerwieńsk  – konkurs 

otwarty. 

2. Warunkiem udziału jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej przy użyciu naturalnych 

tworzyw i tradycyjnych form zdobniczych. 

3. Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne, wzorowanie się na 

tradycjach ludowych oraz inwencja twórcza autorów. 

Uwagi: 

1. Wysokość palmy:  do 2,8  m. 

2. Palma powinna mieć stabilną konstrukcję umożliwiającą jej pionowe ustawienie. 

3. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę: 

- nazwa instytucji bądź organizacji (np. SP Czerwieńsk, KGW Płoty) 

- miejscowość, 

- imiona i nazwiska autorów, 

4. Konkurs rozstrzygnięty będzie w czterech kategoriach wiekowych: 

- Przedszkola, 

- Szkoła podstawowa, 

 - Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna, 

- Dorośli. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ (praca indywidualna). 

 

Zasady uczestnictwa: 

1. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy z gminy Czerwieńsk – konkurs otwarty 

indywidualny. 

2. Warunkiem udziału jest wykonanie pisanki wielkanocnej – technika dowolna. 

3. Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne, nawiązanie do tradycji 

wielkanocnych oraz inwencja twórcza autorów. 

Uwagi: 

1. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę: 

- imię i nazwisko autora, 

- wiek, 

- miejsce zamieszkania, 

2. Konkurs rozstrzygnięty będzie w czterech kategoriach wiekowych: 

- Przedszkola, 

- Szkoła podstawowa, 

 - Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna, 

- Dorośli. 

3. Prosimy o zabezpieczenie pracy przed uszkodzeniem. 



 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA DEKORACJĘ WIELKANOCNĄ. 

 

1. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy z gminy Czerwieńsk – konkurs otwarty. 

2. Warunkiem udziału jest wykonanie przestrzennej dekoracji wielkanocnej np. w formie 

koszyczka, wianka, rzeźby. Możliwość zastosowania dowolnych technik. 

3. Preferowane wykonanie dekoracji z takich materiałów jak np.: gałązki, bibuła, 

własnoręcznie wykonane wydmuszki i inne ozdoby związane z Wielkanocą. 

4. Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne, wzorowanie się na 

tradycjach ludowych oraz inwencja twórcza autorów. 

5. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę: 

- imię i nazwisko / nazwa instytucji bądź organizacji (np. SP Czerwieńsk, KGW Płoty) 

- wiek wykonawców, 

- miejscowość, 

 

6. Konkurs rozstrzygnięty będzie w czterech kategoriach wiekowych: 

- Przedszkola, 

- Szkoła podstawowa, 

 - Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna, 

- Dorośli. 

7. Prosimy o zabezpieczenie pracy przed uszkodzeniem 

 

 

UWAGA! 

1. Warunkiem udziału w konkursach jest dostarczenie prac do Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Kultury  w dniu 15 marca 2018 r. do godziny 18.00. 

2. Prace nie posiadające metryczki nie będą oceniane. 

3. Za prace uszkodzone w transporcie organizator nie odpowiada. 

4. Wszystkie prace biorące udział w konkursie będą wyeksponowane w formie wystawy.  

W dniu 18 marca 2018 r. o godz. 16.00, w Ośrodku Kultury w Czerwieńsku nastąpi 

ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród. 

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na ekspozycję prac, publikację nazwisk  

i wizerunku autorów w środkach masowego przekazu. 

6. Prace zgłoszone do konkursu oceni jury, które wyłoni laureatów i przyzna nagrody  

i wyróżnienia. 

 


