MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS
WIELKANOCNY

„NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA”

Nierozerwalnym symbolem Świąt Wielkanocnych jest pisanka. Pisanka to ogólna,
zwyczajowa nazwa jaja wielkanocnego, zdobionego różnymi technikami.

Jajo od wieków było uważne za symbol początku i źródła życia, znak Zmartwychwstania,
powrotu do życia, nadziei. Ozdobione, miały w sobie tajemniczą moc. Pisanki to również
nasze dziedzictwo kulturowe, które stanowi o naszej tożsamości.

REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ:
Gminne Przedszkole w Sulmierzycach oraz Gminna Biblioteka Publiczna im. Filipa
Sulimierskiego w Sulmierzycach serdecznie zapraszają dzieci wieku przedszkolnym wraz
z rodzicami z terenu Gminy Sulmierzyce do udziału w Konkursie na Najpiękniejszą Pisankę.
Wśród wielu technik zdobienia jajek najpopularniejszymi są kraszanki, pisanki, oklejanki,

nalepianki, drapanki. Zachęcamy jednak do szukania nowych, oryginalnych sposobów
tworzenia pisanek.
PRZEDMIOT KONKURSU:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pisanki wielkanocnej. Pisanka może być
dowolnej wielkości, wykonana dowolną techniką, z różnych materiałów, innych niż
tradycyjne wydmuszki, np. wykonana na jajku plastikowym, styropianowym, drewnianym
lub z innego trwałego materiału.
Przedmiotem konkursu są wyłącznie formy przestrzenne – obowiązuje kształt jaja. Technika
zdobienia jaja jest dowolna (zdobienie metodą malowania, haftowania barwienia, wyklejania
itp.).

CELE KONKURSU:
o

Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

o

Pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania pisanek
wielkanocnych.

o

Kształtowanie aktywnej postawy dzieci wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej
z obrzędami okresu Wielkiej Nocy.

o

Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci.

o

Promowanie twórczości dziecięcej.

o

Prezentacja pisanek wielkanocnych jako elementu kultury chrześcijańskiej i
narodowej.

UCZESTNICY:
Konkurs adresowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (3,4,5,6-latków) wraz z
rodzicami z terenu Gminy Sulmierzyce.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
o

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pisankę wielkanocną.

o

Technika zdobienia jajka jest dowolna.

o

Do każdej pracy należy dołączyć karteczkę informacyjną z następującymi danymi
(imię i nazwisko wykonawcy pracy konkursowej, wiek, nazwę przedszkola/szkoły,

telefon, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, w przypadku zgłoszenia
samodzielnego nr telefonu.)
o

Dostarczenie pisanki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach
ul. Słoneczna 5 w terminie do 27 marca 2019 roku (tj. do środy), do godz. 17.00.

OCENA PRAC:
o

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora konkursu.

o

Przy ocenie pisanek wielkanocnych Komisja zastosuje następujące kryteria:

- ogólne wrażenie artystyczne
- nawiązanie do tradycji
- oryginalność i pomysłowość prac
- wkład pracy
- walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)
- estetyka wykonania
o

Komisja Konkursowa dokona oceny w dwóch kategoriach wiekowych:

- kategoria I – dzieci 3-4-letnie
- kategoria II – dzieci 5-6-letnie
o

Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane do
wiadomości na stronie internetowej Gminne Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach

NAGRODY:
Organizator przewiduje dla zwycięzców konkursu poszczególnych kategorii nagrody
niespodzianki, dla wszystkich uczestników dyplomy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
o

Zgłoszenie pisanek do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich
do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz.83)
oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez
Organizatora oraz w Internecie.

o

Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania prac.

o

Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych
osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody;
umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie
internetowej Organizatora.

o

Wszelkie kwestie nie zawarte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

o

Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
weryfikacji.

o

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas
transportu.

o

Szczegółowych informacji dotyczących spraw, które nie zostały wyszczególnione w
regulaminie można otrzymać u p. Sylwii Komur pod numerem telefonu 503146710 .

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

