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REGULAMIN KONKURSU 

„Pisankowy artysta” 

15.03.2021r. 

 

1. ORGANIZATOR: Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich. 

2. TEMAT: Tematem konkursu jest samodzielne wykonanie pisanki. Swoją kreatywność i 

pomysłowość należy zaprezentować w pracy konkursowej.  

3. CEL:  

• Rozwijanie wyobraźni, samodzielnej pracy twórczej oraz estetyki.  

• Poznawanie różnorodnych technik plastycznych.  

• Popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze Świętami 

Wielkanocnymi. 

4.  UCZESTNICY: Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie przedszkoli, szkół 

podstawowych oraz uczniowie z Niepublicznych Szkół Specjalnych z Gminy Nowa 

Ruda. 

Konkurs oceniany będzie w sześciu kategoriach: 

• I kategoria: uczniowie przedszkoli, 

• II kategoria: uczniowie szkół podstawowych klasy I-III, 

• III kategoria: uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI, 

• IV kategoria: uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII, 

• V kategoria: uczniowie z Niepublicznych Szkół Specjalnych, 

• VI kategoria: uczniowie ze Świetlic Terapeutycznych. 

5. WARUNKI KONKURSU: 

• Każdy uczestnik może nadesłać jedną, własnoręcznie wykonaną pracę. 

• Uczestnik wykonuje pracę dowolnymi technikami plastycznymi (malowanie, wyklejanie, 

wydzieranie, szydełkowanie, wydrążanie, itp.). 

• Każda nadesłana praca musi posiadać w wiadomości dane osoby, która ją wykonała: imię 

i nazwisko, wiek,  klasa i szkoła, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, 

numer telefonu rodzica lub prawnego opiekuna (w przypadku dzieci), a także 

wypełnioną i podpisaną zgodę na nieodpłatne wykorzystanie oraz przetwarzanie 

wizerunku dziecka.  

Zgodę należy wysłać w postaci skanu/ zdjęcia. 
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• Termin nadsyłania prac upływa 04.04.2021r. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie 

nie wezmą udziału w konkursie. 

• Zdjęcia prac należy wysłać na adres e-mail: imprezy@ckgnr.pl z dopiskiem: 

„Pisankowy artysta” 

6. UWAGI KOŃCOWE:  

• Prace będą oceniane pod względem kreatywności, interpretacji tematu i ogólnego wyrazu 

artystycznego przez specjalnie powołaną komisję. W dniu 07.04.2021r., Komisja wyłoni 

po 3 zwycięzców z każdej kategorii. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie 

www.ckgnr.pl oraz w mediach społecznościowych CKGNR. 

• Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą 

na publikacje nadesłanych prac. 

• Autorzy zwycięskich prac zostaną telefonicznie powiadomieni o sposobie odebrania 

nagrody. 

 

Wszelkich informacji dot. konkursu udziela Dział Imprez w Centrum Kultury Gminy Nowa 

Ruda w Ludwikowicach Kłodzkie.  – Tel 74 872 20 84. 
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