
 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA „ PISANKĘ WIELKANOCNĄ” 

 Zwyczaj malowania jajek narodził się dawno temu w Persji. W tradycji chrześcijańskiej zdobione jajka są 

nieodłącznym elementem wielkanocnego stołu, symbolizującym rodzące się życie oraz nadzieję. Wśród 

wielu technik zdobienia jajek najpopularniejszymi są kraszanki, pisanki, oklejanki, nalepianki, drapanki. 

Zachęcamy do szukania nowych, oryginalnych sposobów tworzenia pisanek. 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU  

                        Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie Filia w Ustrzykach Dolnych. 

                        oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych 
 

II. PRZEDMIOT KONKURSU  

                        Przedmiotem konkursu jest wykonanie pisanki wielkanocnej. 

III. CEL KONKURSU  

 propagowanie tradycji  związanej ze świętami wielkanocnymi,  

 pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki w obrzędowości ludowej 

 stwarzanie możliwości do indywidualnej działalności artystycznej oraz  

wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia  

pisanek wielkanocnych 

 

IV. UCZESTNICY  

                        Konkurs adresowany jest do uczniów z klas IV – VIII szkół podstawowych 

                        z terenu gminy Ustrzyki Dolne 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE  

                       Wykonanie jednej  pisanki wielkanocnej na jajku np. styropian, wydmuszka itp.  

                       Technika zdobienia jajka jest dowolna. Przytwierdzenie do pracy informacje zawierającej           

                       następujące: Imię i nazwisko, wiek, oraz imię i nazwisko opiekuna. Pisanki prosimy  

                       dostarczyć do ustrzyckiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie  

                       w terminie do 29 marca 2019 r. 

 

VI. KRYTERIA OCENIANIA: 

 oryginalność  

 estetyka pracy  

 Inwencja twórcza i pomysłowość wykonania  

 wykonania  
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VII. NAGRODY  

                        Jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac oraz przyzna nagrody  

                        w każdej kategorii wiekowej i wyróżnienia. Fundatorami nagród jest  

                        Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie Filia w Ustrzykach Dolnych  

                        oraz  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych. 

                       Wystawa pokonkursowa zostanie zaprezentowana w holu ustrzyckiej Filii 

                       Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może  

naruszać praw autorskich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne   

z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na 

konkurs zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw autorskich. 
 

Autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatorów wszelkie majątkowe prawa  

autorskie do nadesłanych prac. Wszyscy uczestnicy konkursu składając pracę 

wyrażają tym samym zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych zgodnie  

z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 1000) dla potrzeb niezbędnych do wyłonienia  przez Organizatorów  

zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych  

na stronie internetowej Organizatorów. 

 

                        Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych  

                        oraz ich weryfikacji. 
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