
Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa śląskiego.

Regulamin III Powiatowego Konkursu Plastycznego

„Tradycje śląskie wczoraj i dziś 
– śląskie kroszonki

         -stroik wielkanocny” 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 
Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów klas 
I-III i uczniów klas IV-VI szkól podstawowych oraz gimnazjalistów.
Organizator  konkursu:  Miejski  Ośrodek  Kultury  w  Lędzinach  oraz  Gimnazjum  z  Oddziałami 
Integracyjnymi nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach. 

Pisanki:
Na konkurs należy dostarczyć kroszonki - zdobione jajka wielkanocne. 
Prace oceniane będą w czterech grupach wiekowych:

• Dzieci w wieku przedszkolnym
• Uczniowie szkół podstawowych klas I-III
• Uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI
• Gimnazjaliści

Stroik Wielkanocny:
Prace oceniane będą w czterech grupach wiekowych:

• Dzieci w wieku przedszkolnym
• Uczniowie szkół podstawowych klas I-III
• Uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI
• Gimnazjaliści

Proszę wyraźnie zaznaczyć czy praca ma być oceniana w kategorii pisanek czy stoików. 

Termin oddawania prac w sekretariacie Gimnazjum z O. I. nr 2 w Lędzinach ul.Hołdunowska 72 
lub w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach ul. Hołdunowska 39 
 od 21.02.2011 do 8.04.2011, rozstrzygnięcie konkursu około 18.04.2011.
Laureaci zostaną poinformowani o terminie rozdania nagród. 
Kroszonki i stroiki należy oddawać w bezpiecznym opakowaniu (np pudełku) wraz z opisem: imię 
nazwisko autora, wiek, nazwa szkoły, adres szkoły z telefonem, imię i nazwisko opiekuna.

• Głównymi  kryteriami  oceny  prac  będą  walory  artystyczne  i  estetyczne  oraz  zachowanie 
tradycyjnych technik i  wzorów zdobienia.  Jury może dokonać innego podziału nagród oraz przyznać 
dodatkowe wyróżnienia zależnie od ilości i poziomu artystycznego prac. 

• Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora, mogą być wykorzystane na 
pokonkursowej wystawie prac. Przystępując do konkursu autor pracy wyraża zgodę na publikację zdjęć 
w internecie i prasie. 

Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu w Gimnazjum z O. I. nr 2: 
 Agnieszka Kupczyk tel. 662 955 052
Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu w Miejskim Ośrodku Kultury:  
Agnieszka Czerniak tel. (32) 326 78 33


