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REGULAMIN KONKURSU WIELKANOCNEGO 
na wykonanie pisanki wielkanocnej lub rodzinnej palmy wielkanocnej 

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu,  

ul. Kolejowa 4,  63-920 Pakosław. 

2. Partnerem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu.  

3. Celem konkursu jest podtrzymywanie zwyczaju własnoręcznego robienia dekoracji 

świątecznych, dekorowania pisanek i wykonywania palm w okresie wielkanocnym, 

propagowanie tradycji związanych z tematyką Świąt Wielkanocnych, rozwijanie wyobraźni 

twórczej i uzdolnień plastycznych, manualnych i artystycznych. 

4. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, dzieci i młodzieży ze szkół 

podstawowych oraz rodzin z terenu Gminy Pakosław. 

5. Uczestnicy mogą brać udział w dwóch kategoriach tematycznych. Każdy uczestnik 

może zgłosić tylko jedną pracę w danej kategorii. 

KATEGORIA I  

 Wykonanie pisanki wielkanocnej  

- technika wykonania dowolna. 

Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych: 

• przedszkolaki, 

• uczniowie klas I-III szkół podstawowych, 

• uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, 

• uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych. 

W każdej kategorii wiekowej wyłonionych zostanie 3 laureatów (I, II, III miejsce), którzy 

otrzymają nagrody rzeczowe, adekwatne do zajmowanego miejsca. 

KATEGORIA II   

Wykonanie rodzinnej palmy wielkanocnej  

– technika wykonania dowolna. 

Wśród uczestników wyłonionych zostanie 3 laureatów (I, II, III miejsce), którzy otrzymają 

nagrody rzeczowe, adekwatne do zajmowanego miejsca. 

6. Każda praca musi zawierać dane autora wg wypełnionej karty zgłoszeniowej. 

7. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach. 
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8. Autorzy złożonych prac wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystanie materiałów, 

dotyczących wykonanych prac, w lokalnej prasie oraz innych mediach reklamujących 

konkurs.  

9. Osoby składające prace konkursowe dostarczają jednocześnie kartę zgłoszeniową 

oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych 

i wizerunku w celu organizacji i promocji konkursu (Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Konkursu Wielkanocnego).  

10. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do 

konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa 

własności złożonych prac. 

11. Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy składać w terminie 

do 4 kwietnia 2022r. (poniedziałek) w siedzibie Organizatora. 

12. Organizator powołuje Jury Konkursowe, które oceni prace konkursowe. Ocenie będą 

podlegać walory artystyczne i estetyczne, zachowanie tradycyjnych motywów oraz 

stopień trudności wykonania. 

13. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 

14. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

15. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 7 kwietnia 2022r. (czwartek). Zostaną one 

opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.pakoslaw.com oraz na 

profilu społecznościowym Facebook Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. 

16. Termin wręczenia nagród zostanie podany na profilu Organizatora na Facebooku. 

17. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej: 

www.pakoslaw.com. 

18. Dodatkowych informacji udziela Organizator: telefonicznie pod nr Tel. (65) 547-84-78, 

605-441-997  oraz mailowo: okir@pakoslaw.com. 
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