
 

 

REGULAMIN  KONKURSU   NA PISANKĘ 
WIELKANOCNĄ 

 

 
 

I. Organizator konkursu   

Organizatorem  konkursu na pisankę wielkanocną jest Urząd Miejski w Kietrzu oraz Centrum 

Kultury i Sportu w Kietrzu. 

 

II. Cel i tematyka konkursu   

Tematem konkursu jest wykonanie  pisanki wielkanocnej techniką dowolną. 

Ważnym aspektem jest, by pomysł był samodzielny oraz   żeby pisanka nie była prezentowana   w 

innych konkursach.  

Cele konkursu: rozwijanie wrażliwości artystycznej, rozpowszechnianie idei prac ręcznych jako 

aktywnej formy spędzania wolnego czasu, rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni 

uczestników konkursu oraz upowszechnianie i pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami 

Wielkanocnymi. 

 

III. Uczestnicy konkursu 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży pomiędzy 5-18 rokiem życia.   

 

IV. Zasady uczestnictwa w konkursie   

a) Przedmiotem konkursu są pisanki wielkanocne wykonane samodzielnie.     

b) Technika dowolna.    

c) Prace muszą być wykonane w sposób estetyczny. 

d) Prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora.  

e) Udział w konkursie jest bezpłatny.   



f) Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie www.kietrz.pl oraz na 

profilu Facebook. 

g) Wypełnienia formularza oraz podpisanie RODO. 

V. Zgłaszanie prac 

 Zgłoszenie pracy do konkursu odbywać się będzie przez dostarczenie podpisanej pisanki do 

Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu ul. Wojska Polskiego 20, 48-130 Kietrz, wraz z 

wypełnionymi załącznikami (prace bez dołączonych załączników nie zostaną dopuszczone 

do udziału w Konkursie). 

 Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pisankę. .   

 Zgłoszenia prac będą przyjmowane od 11.03.2021 do 07.04.2021 r.     

 Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.   

 Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie jej 

w galerii konkursowej.  

  

VI. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu   

Oceny prac dokona komisja, powołana przez Organizatora. W skład komisji są następujące osoby: 

 Michał Fita 

 Agnieszka Gogolewska 

 Sylwia Maciaszczyk 

 Paulina Szczygieł 

 Sylwia Zaremba 

Decyzje komisji są ostateczne. Zwycięzcy  Konkursu otrzymają nagrody  za zajęcie I, II i III 

miejsca oraz wyróżnienia Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

www.kietrz.pl oraz na profilu Facebook do 30.04.2021 r. W sprawie rozdania nagród Organizator 

skontaktuje się z laureatami telefonicznie.  

VII. Dane kontaktowe: Urząd miejski w Kietrzu, tel. 77 485 43 56 wew. 14  e-mail; 
oswiata@kietrz.pl oraz Centrum Kultury i Sportu, tel. 77 485 44 04.
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