
Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej 
 

ogłasza gminny konkurs pt. 

„Pisanka wielkanocna” 
 

Cele: 
podtrzymywanie wielkanocnych tradycji 

 
a także: 

 rozwijanie talentu artystycznego dzieci i młodzieży 
 rozszerzenie i pobudzenie zainteresowań twórczością ludową 

 
Grupy wiekowe: 
 I  – przedszkola (w tym „0”)  
 II  – szkoły podstawowe (klasy I – III) 
 III – szkoły podstawowe (klasy IV – VI)  
 IV  – szkoły podstawowe (klasy VII – VIII)  

 
Warunki uczestnictwa: 

 w konkursie biorą udział prace indywidualne 
 każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę 
 ocenie konkursowej podlegają tylko prace wykonane własnoręcznie z dowolnego materiału  
 praca przestrzenna łącząca różne techniki i materiały (np. papier, bibuła, tkanina, wiklina, filc, koronka, 

włóczka, itp.), jaja (jeśli praca będzie na jajku naturalnym, to prosimy przynosić tylko wydmuszki, prace 
z jaj gotowanych nie będą brane pod uwagę przy ocenie) 

 
 
Kryteria oceny: 
 estetyka i samodzielność wykonania  
 ogólne wrażenie artystyczne, pomysłowość i oryginalność pracy  
 dobór i wykorzystanie materiałów i walory dekoracyjne 

 

Postanowienia końcowe: 
- prace należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej do 31 marca 2023 r. 
 do pracy należy dołączyć osobną kartk ę z imieniem i nazwiskiem, klasą i szkołą  

włożoną np. do koperty, a na niej umieścić odpowiednią kategorię np. „grupa II”  
lub „klasa I-III”  (prace z widocznymi danymi osobowymi oraz bez kategorii 

wiekowej nie będą oceniane) 
- organizator powołuje komisję, która dokona oceny prac 
- konkurs zostanie rozstrzygnięty do 5 kwietnia 2023 r. 

- zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej grupie otrzymają nagrody 
- prace konkursowe będzie można odbierać 6 kwietnia 2023 r.  

(nieodebrane prace przechodzą na własność organizatora konkursu) 
- przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 

- o sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator 
 

Składając prace konkursowe rodzic/opiekun oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika 
konkursu, przez Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej do celów konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o 
Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883) 


