
 
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

dla szkół podstawowych i uczniów gimnazjum 
„KARTKA Z JAJEM ” 

Wielkanoc 2016  
 

Organizator: 
Ośrodek Kultury w Wiśniowej 
Cele konkursu: 
- pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Wielkanocnych,  
- rozwijanie zdolności manualnych  
- rozwijanie zainteresowao artystycznych dzieci i młodzieży 
- kształtowanie wrażliwości estetycznej, rozwijanie wyobraźni, uzdolnieo 
 i inwencji twórczej 
- promowanie młodych talentów plastycznych 
Tematyka prac: 
- tematem konkursu jest kartka wielkanocna. Istnieje tradycja  składania sobie świątecznych 
życzeo, wprawdzie obecnie w dobie elektroniki, maili, mmsów i rozmów telefonicznych 
tradycyjna kartka pocztowa odchodzi w zapomnienie, ale to piękny i miły zwyczaj, bardzo 
przyjemnie jest otrzymad śliczną, kolorową kartkę ze świątecznym motywem, dostarczoną 
przez Pocztę Polską. Dlatego też dla przypomnienia, upamiętnienia, podtrzymania tradycji 
skomponujmy właśnie taką: piękną, wesołą, świąteczną, kolorową kartkę z wielkanocnym 
motywem jajka, baranka, kurczaka, przystrojoną baziami, wiosennymi kwiatami, kokardkami, 
rzeżuchą… 
Technika prac: 
- dowolna technika w formie płaskiej lub półprzestrzennej: malarstwo, rysunek collage, 
wyklejanka, wydzieranka, quilling, decoupage, techniki mieszane 
- format prac nie większy niż A4 
Warunki uczestnictwa: 
- prace muszą byd wykonane indywidualnie przez jednego uczestnika, nie  
oceniamy prac wykonanych zespołowo 
- prace muszą byd czytelnie opisane: imię i nazwisko, klasa, imię nazwisko 
nauczyciela/opiekuna, adres szkoły/placówki 
Założenia organizacyjne: 
- każda szkoła/placówka przysyła do 5 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej 
wyłonionych w wyniku wewnętrznych eliminacji 
- prace należy nadsyład do 17 marca 2016 r. 
- oceny dokona komisja powołana przez organizatora, która będzie brała pod 

uwagę: zgodnośd pracy z tematem konkursu, starannośd i estetykę wykonania 

pracy, oryginalnośd, pomysłowośd i wykorzystanie symboli Wielkanocnych.  

- prace zostaną nagrodzone i wyróżnione w trzech kategoriach wiekowych: 

 -  klasy 0-III 
 - klasy IV-VI 
 - gimnazjum 
- najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione oraz wyeksponowane na wystawie 
pokonkursowej w Ośrodku Kultury - otwarcie wystawy dn. 22marca 2016 r. oraz 
umieszczone w galerii na stronie internetowej www.okwisniowa.pl 
Bliższe informacje pod numerem telefonu:  

17 2775393 - instr. d/s plastyki Maria Raś 

 

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację  

zdjęd i danych autorów prac. 


