
OTWARTY KONKURS PLASTYCZNY „TU ZAPUŚCILIŚMY KORZENIE”  

zorganizowany w ramach obchodów  650 lecia wsi Wiśniowa  

 

Organizator: Ośrodek Kultury w Wiśniowej 

    Tel. (17) 2775393 

                        www.okwisniowa.pl  e-mail : gok_wisniowa@o2.pl 

    osoba koordynująca: Maria Raś 

Cele konkursu: 

• Pobudzanie kreatywności i aktywności twórczej oraz wyobraźni dzieci 

• Zachęcanie do wspólnej pracy twórczej rodziców (opiekunów) i dzieci 

• Propagowanie rozwoju twórczego dzieci i młodzieży  

• Upamiętnienie 650 rocznicy powstania wsi Wiśniowa 

 

Temat Konkursu: 

„ TU ZAPUŚCILIŚMY KORZENIE” - makieta mojej miejscowości lub drzewo genealogiczne mojej 

rodziny 

W tym roku Wiśniowa obchodzi jubileusz 650 lecia – miejscowość istnieje od 1366 roku. W dniu 

dzisiejszym na pewno bardzo różni się od tej sprzed lat, zmienia się, rozwija, rozbudowuje… Mimo, 

że być może pochodzimy z innych terenów, z innych miast, wsi, miasteczek, ale w którymś 

momencie nasi przodkowie, czy też my sami związaliśmy swoje życie z Wiśniową i tutaj 

mieszkamy, jemy, śpimy, chodzimy do szkoły, robimy zakupy… Jesteśmy częścią tej miejscowości  

i tu już „zapuściliśmy korzenie”. Weźmy udział w jubileuszowym konkursie – do wygrania 

atrakcyjne nagrody.   

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Wiśniowej od lat 5 do 105, oraz osób, które być 

może stąd  wyemigrowały, los ich rzucił w inne rejony świata, ale w jakikolwiek sposób są z Wiśniową 

związani korzeniami (przodkowie są stąd, czy też przez pewien okres swojego życia tu mieszkali i byli 

częścią tegoż społeczeństwa). Chcielibyśmy, aby uczestnicy – całe rodziny: rodzice, rodzeństwo, 

dziadkowie itd., wraz z dziećmi wykonali wspólnie pracę grupową. Może to być praca przestrzenna  

z użyciem różnych materiałów  - makieta miejscowości, lub drzewo genealogiczne wykonane dowolną 

techniką. Makieta nie musi  być wiernym odwzorowaniem Wiśniowej z dnia dzisiejszego, może być to 

próba wyobrażenia sobie jak wyglądała kiedyś, lub jak będzie wyglądała za kolejne 650 lat.   

 

Zasady uczestnictwa w konkursie: 

• Każda grupa uczestników (rodzina) może zgłosić do konkursu jedną, wykonaną własnoręcznie 

pracę plastyczną 

• Każdą pracę należy opisać na załączonym formularzu zgłoszeniowym 



• Prace prosimy dostarczyć do dnia 30 lipca 2016 r. na adres organizatora 

• Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 

• Podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów Jubileuszu 650-lecia wsi 

Wiśniowa - amfiteatr Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej, 21 sierpnia 2016r. 

Ocena prac: 

Oceny dokona komisja artystyczna powołana przez organizatora. Za główne kryterium oceny przyjmuje 

się poziom artystyczny, estetykę wykonania, oryginalność i pomysłowość, jak również zgodność  

z tematyką. Najpiękniejsze i najbardziej oryginalne prace zostaną nagrodzone i wyróżnione. 

Zdjęcia nadesłanych prac zostaną zamieszczone na stronie internetowej (www.okwisniowa.pl) i profilu 

facebook placówki, gdzie można będzie oddawać głosy online na wybraną pracę. Praca z największą 

ilością głosów otrzyma dodatkowo nagrodę publiczności.  

 

  



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „TU ZAPUŚCILIŚMY KORZENIE”  

zorganizowany w ramach obchodów  650 lecia wsi Wiśniowa 

 

Tytuł pracy:…………………………………………………………….. 

l.p.  Imię i nazwisko uczestnika Wiek(dzieci)/stopień 

pokrewieństwa(dorośli: np. dziadek, 

babcia, mam, tata itd.) 

Podpis 

    

    

    

    

    

    

 

Adres zamieszkania:……………………………………………………. 

Tel/e-mail:…………………………………………………………………….. 

Oświadczenie  

1. Akceptuję Regulamin Konkursu Plastycznego „Tu zapuściliśmy korzenie” i wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych dla potrzeb edukacyjnych i promocyjnych Ośrodka Kultury  

w Wiśniowej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 

926 ze zm.). 

 2. Oświadczam, iż przesłane prace zostały wykonane przez mnie osobiście oraz nie naruszają praw autorskich 

osób trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 

2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.).  

3. Wyrażam zgodę na bezterminowe i nieodpłatne wykorzystanie nadesłanych materiałów przez Ośrodek 

Kultury w Wiśniowej, jak również zamieszczenie fotografii i informacji związanych z Konkursem na stronie 

internetowej OK, na oficjalnym profilu Facebooka placówki, opublikowanie imion i nazwisk laureatów oraz zdjęć 

z finału Konkursu. 

 Data …………………………………………………  

Podpis Uczestnika Konkursu ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Wiśniowa 2016r. 


