
Regulamin X Powiatowego Wielkanocnego Konkursu Plastycznego

 „Tradycje śląskie wczoraj i dziś” 

 śląskie kroszonki

 kartka wielkanocna

1. Celem konkursu jest: 

 - kultywowanie Wielkanocnej tradycji, obrzędów ludowych związanych ze Świętami  

   Wielkanocnymi,

-   rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży, 

-  zainteresowanie dzieci rękodziełem ludowym,

- promowanie młodych talentów plastycznych, 

- rozbudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży, 

- poznawanie różnorodnych tradycyjnych wzorów, motywów zdobniczych i technik plastycznych 

naszego regionu. 

2. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 16 roku życia. 

3. Organizatorzy  konkursu: 

           - Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach, ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny , 

          - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach, ul. Hołdunowska 72,

            43-143 Lędziny. 

4. Do konkursu będą przyjmowane prace (wykonane indywidualnie nie grupowo) : 

a)  Śląskie Kroszonki:

          -  do  konkurs należy dostarczyć tylko i wyłącznie  kroszonki - zdobione jajka wielkanocne ,

              technika zgodna z tradycją ( jedna sztuka).

b) Kartka wielkanocna: 

            - prace wykonane w technice dowolnej

           - wielkość kartki max. w formacie A 5 ( jedna sztuka).  

5. Termin i miejsce oddawania prac: 

- prace proszę składać  w nieprzekraczalnym terminie w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury

w Lędzinach ul. Hołdunowska 39, godz. 8.00 – 18.00, do  dnia 22.  03.2018r.  

6. Rozdanie nagród odbędzie się  28.03.2018r. na Placu Farskim w Lędzinach przy   ul. Lędzińskiej

86a, o godz. 17.00. Laureaci zostaną poinformowani o wręczeniu nagród telefonicznie. 

7.  Kroszonki i kartki należy oddawać w bezpiecznym opakowaniu (np. pudełku, kopercie) wraz z

dokładnie przyczepionym opisem: 

               - imię i nazwisko autora,

              - wiek, 



              - nazwa i adres placówki z telefonem, 

             - imię i nazwisko opiekuna.

PROSIMY SKORZYSTAĆ Z KARTY OPISU PRACY, DOŁĄCZONEJ DO REGULAMNIU.

8.  Prace  nieopisane  lub  niewłaściwie  opisane,  bez  przyczepionego  do  pracy  opisu  nie  będą

oceniane.

9. Kryteria oceny: 

-  prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

a)  dzieci w wieku 6 do 9 lat

b) uczniowie szkół  w wieku od 10 do 13 lat

c)  uczniowie szkół  w wieku od 14 do 16 lat, 

 głównymi  kryteriami  oceny  prac  będą  walory  artystyczne  i  estetyczne  oraz  zachowanie

tradycyjnych technik i wzorów zdobienia,  

 ważnym kryterium  oceny  jest  samodzielność  wykonania  pracy  (   prace  gdzie  widoczna  jest

pomoc osób starszych nie będą oceniane), 

 prace nadesłane na konkurs  pozostają  w dyspozycji  organizatora,  mogą być wykorzystane na

pokonkursowej  wystawie  prac,  nie  są  zwracane  uczestnikom,  gdyż  zostaną  przekazane  na  cele

charytatywne na rzecz Hospicjum Cordis w Katowicach,  

 przystępując do konkursu autor pracy wyraża zgodę na publikację zdjęć pracy,  jak i swojego

wizerunku  z gali rozdania nagród, oraz danych (imienia, nazwiska i wieku) na stronach internetowych,

Miejskiego Ośrodka Kultury  i Urzędu Miasta w Lędzinach, a także materiałach prasowych,  

 Ocena jury jest ostateczna i niepodważalna.

10. Osoba  odpowiedzialna  za  organizację  konkursu  w  Miejskim  Ośrodku  Kultury:  Agnieszka

Czerniak,  tel.  32  326  78  33   Osoba  odpowiedzialna  za  organizację  konkursu  w  Szkole

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2: Barbara Bury tel. 32 216 70 93



X POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY
Tradycje śląskie wczoraj i dziś - śląskie kroszonki

PROSZĘ WYPISAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek (w latach)

Imię i nazwisko opiekuna: 

Nazwa instytucji macierzystej - szkoła, placówka – MOŻE BYĆ PIECZĄTKA – przy Zespołach szkół 
zaznaczyć poziom- SP czy Gimnazjum

Oświadczenie autora
Niniejszym, oświadczam, iż zgłaszana przeze mnie praca (kroszonka - pisanka) jest samodzielnym 
i oryginalnym - autorskim dziełem oraz, że akceptuję  przedstawione warunki regulaminu konkursu. 
Wyrażam zgodę  na nieodpłatną publikację pokonkursową moich prac zachowując prawa autorskie ( imię 
i nazwisko) wykonanej pracy.     

 …………………………………………………….
   (podpis autora i  opiekuna)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY
Tradycje śląskie wczoraj i dziś – kartka wielkanocna”

PROSZĘ WYPISAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek (w latach)

Imię i nazwisko opiekuna: 

Nazwa instytucji macierzystej - szkoła, placówka – MOŻE BYĆ PIECZĄTKA – przy Zespołach szkół 
zaznaczyć poziom- SP czy Gimnazjum

Oświadczenie autora
Niniejszym, oświadczam, iż zgłaszana przeze mnie praca (kroszonka - pisanka) jest samodzielnym 
i oryginalnym - autorskim dziełem oraz, że akceptuję  przedstawione warunki regulaminu konkursu. 
Wyrażam zgodę  na nieodpłatną publikację pokonkursową moich prac zachowując prawa autorskie ( imię 
i nazwisko) wykonanej pracy.     

 …………………………………………………….
    (podpis autora  i  opiekuna)


