
REGULAMIN I POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych 

Pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. 

 

Cele Konkursu: 

- zachowanie tradycji wykonywania pisanek wielkanocnych 

- pobudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania pisanek z zachowaniem akcentów 

regionalnych 

- rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

- kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji kulturowej, 

związanej z obrzędami Wielkiej Nocy 

- popularyzacja twórczości uczniów i efektów pracy nauczycieli i instruktorów 

- integracja osób niepełnosprawnych 

 

Warunki uczestnictwa: 

Przedmiotem Konkursu są przestrzenne, dowolnej wielkości PISANKI i JAJKA WIELKANOCNE, 

wykonane i zdobione różnymi technikami: rytowniczą, batiku, haftu, techniką mieszaną lub inną, np. 

naklejanie, malowanie, filcowanie, papieroplastyka.  

Mile widziane są pisanki zdobione tradycyjnie: malowane w wywarze z łupin cebuli, kory dębu 

itp., zdobione za pomocą wosku, skrobane, na wydmuszce lub jaju (kurzym, kaczym, gęsim) 

gotowanym „na twardo”. 

Tematyka powinna nawiązywać do Świąt Wielkiej Nocy (symboliki, obrzędów, zwyczajów, 

wystroju itp.) lub regionu Ziemi Sokołowskiej (przyroda, zabytki itp.). Każdy uczestnik może 

dostarczyć dwie własnoręcznie wykonane prace. 

Zapraszamy do udziału w Konkursie dzieci (od 6 lat), młodzież, osoby dorosłe i osoby 

niepełnosprawne, aby dzięki zabawie przy tworzeniu wielkanocnych dzieł, jeszcze lepiej poczuć 

atmosferę zbliżających się Świąt. 

 

Pisanki, szczególnie wydmuszki lub ugotowane „na twardo”, należy dobrze zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem. Najlepiej pakować je w specjalne tekturowe pudełka. Do środka prosimy włożyć 

kartkę z opisem według wzoru: 



Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………….......... 

Kategoria wiekowa …………………………………………………………………………………… 

Szkoła/Placówka lub miejsce zamieszkania ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i Nazwisko nauczyciela/instruktora (jeżeli prace były wykonywane pod ich kierunkiem) …… 

…………………………………………………………………….......................................................... 

Telefon kontaktowy lub adres e-mail ……………………………………………………………….. 

 

Termin nadsyłania prac: 

Prace należy dostarczyć do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Sokołowie Młp., ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp.  w terminie do 22 marca 2012 roku. 

 

Powołane przez Organizatora Jury oceni prace w pięciu kategoriach: 

I – Dzieci od lat 6 i klas I-III szkół podstawowych 

II – Dzieci klas IV-VI szkół podstawowych 

III – Gimnazjaliści 

IV – Młodzież szkół ponadgimnazjalnych i dorośli 

V – Osoby niepełnosprawne (bez względu na wiek) 

 

 

Kryteria oceny: 

- zgodność z tematem  

- estetyka wykonania  

- pomysłowość 

 

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi 29 marca 

2012 roku o godz. 17.00 w sali klubowej MGOKSiR. Wystawa trwać będzie do 18 kwietnia 2012 r. 

Organizator zastrzega sobie możliwość eksponowania części prac w przypadku nadesłania ich 

w większej ilości. 

Dostarczone prace po zakończeniu wystawy pokonkursowej można będzie odebrać do końca 

kwietnia br. Prace nie odebrane w terminie nie będą przechowywane. 

 

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 17 7729053 – instruktor plastyki Henryka Boho. 

Regulamin Konkursu dostępny na stronie: www.mgoksir-sokolow.pl 


