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Konkurs plastyczny „Moja Kartka Wielkanocna” 

Regulamin 

1. Organizatorem  Konkursu jest  Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w 

Piotrowicach 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli, zerówek i szkół podstawowych Gminy 

Strzyżewice 

3. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:  

I: przedszkola i zerówki 

II: klasy I-III  

III: klasy IV-VIII 

 4. Cel konkursu: 

- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej; 

- stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych. 

 - rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej  

- pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych z Wielkanocą  

5. Zakres prac:  

- kompozycja płaska  

- technika wykonania – dowolna technika malarska 

 - praca wykonana na sztywnej kartce: brystolu - wymiar kartki: A4  w orientacji 

pionowej 

 - w konkursie uczestniczą osoby indywidualne 

 - prace przesłane na konkurs muszą być wykonane samodzielnie  

- każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę 

6. Tematyka: - Zwyczaje i tradycje wielkanocne - Motywy tradycyjne lub współczesne 

7. Warunkiem dopuszczającym kartkę do konkursu jest czytelnie podpisana praca. Praca  

powinna być opisana wg schematu: imię i nazwisko autora; wiek; klasa; nazwa i adres szkoły, 

adres e-mail i telefon.   
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8. Prace należy dostarczyć osobiście do Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2023r. 

9. Komisja konkursowa dokona oceny prac. Prace zostaną ocenione pod względem 

samodzielności, staranności wykonania, pomysłowości, estetyki wykonania pracy oraz 

walorów artystycznych. Prace konkursowe będzie oceniało Jury powołane przez organizatora. 

Decyzja Jury jest nieodwołalna. 

10. W każdej z kategorii zostanie przyznana nagroda. Ponadto komisja wyłoni nagrodę 

Grand PRIX na projekt najładniejszej kartki,  która znajdzie się na okładce Gminnego 

Czasopisma „KOMPRES” w jego świątecznym wydaniu.  

11. Laureaci konkursu o wynikach i możliwości odebrania nagród zostaną powiadomieni e-

mailowo bądź telefonicznie. 

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17.03.2023r.  

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

2. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu. 

3. Przesłanie prac na Konkurs oznacza zaakceptowanie Regulaminu.  

 


