
Najpi kniejsza tradycyjna pisankaę
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „Najpiękniejsza pisanka" 
2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

a) Organizator Konkursu 
Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Rykach, ul. Warszawska 11, tel. 81 865 16 16
b) Laureaci – Uczniowie których prace zostały wyróżnione w konkursie. 
c) Uczestnik - Osoba przystępująca do konkursu po spełnieniu warunków określonych w 
Regulaminie. 

3. Celem konkursu jest: 
a) powrót do tradycyjnych metod zdobienia jaj wielkanocnych
b) inspirowanie do twórczych poszukiwań plastycznych w oparciu o tradycję
a) umożliwienie zaprezentowania swojego talentu oraz wiedzy na temat tradycji 

wielkanocnych
4. Zasady Uczestnictwa w konkursie: 
a) Konkurs przeznaczony jest dla szkół podstawowych, średnich oraz osób dorosłych.
b) Uczestnicy konkursu wykonują jedną pisankę na wydmuszce jaja.
c) Prace uczestników oceniane będą przez komisję, która w swojej ocenie będzie uwzględniać:

• zgodność z tradycją (dopuszczalne techniki to: technika szpilkowa, wydrapywanka, 
batik, wyklejanka wycinanką lub sitowiem o raz pozostałe techniki tradycyjnego 
ozdabiania jaj)

• wykorzystanie naturalnych materiałów
• poziom artystyczny wykonanej pracy
• samodzielność wykonania
• estetyka wykonania
• wkład pracy

d) W skład komisji wchodzą reprezentanci Organizatora. 
e) Decyzje jury są ostateczne. 
f) Termin dostarczenia prac konkursowych przez uczestników do 5.04.2019 r. (piątek), 

na adres siedziby Organizatora. 
g) Praca konkursowa powinna być opatrzona etykietą zamieszczoną poniżej i wraz z nią 

umieszczona w woreczku.
h) Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 14.042019 r. (Niedziela 

Palmowa) podczas otwarcia wystawy prac konkursowych.
i) Konkurs odbywa się w czterech kategoriach wiekowych: 

• Szkoła podstawowa – klasy 1-3
• Szkoła podstawowa – klasy 4-8
• Szkoła średnia/Gimnazjum
• Dorośli

j) W konkursie dla Laureatów trzech pierwszych miejsc w kategoriach wiekowych otrzymają 
nagrody rzeczowe (m. in. koszyczek wielkanocny).

5. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie do celów związanych z 
konkursem, w bazie danych Konkursu informacji osobowych zawartych na metryczce 
każdej z prac. 

6. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.
7. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach
ul. Warszawska 11
08-500 Ryki
Tel. 81 865 16 16



8. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i 
prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU

Najpi kniejsza tradycyjna pisankaę

Autor …......................................................................................................................................

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………

Numer telefonu ………………………………………………………………………………...

Wyrażam  zgodę  na  uczestnictwo  w  konkursie,  zapoznałam/em  się  z  regulaminem  konkursu,

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Data i podpis...................................................................


