
  
 
 
 
 
 

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu z siedzibą:  
ul. Zamkowa 7, 97 – 215 Inowłódz. 
 

2. Cele konkursu: 

• popularyzowanie i kultywowanie tradycji związanych ze Świętami 
Wielkanocnymi, 

• pobudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, 

• rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej 

• utrwalanie tradycji wykonywania ozdób świątecznych 
 

3. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Inowłódz. 
 

4. Tematyka konkursu: 

• Tematem przewodnim wykonania prac jest Wielkanoc; 

• Kategorie:  
- Stroik Wielkanocny; 
- Jajko Wielkanocne. 
, 

5. Zasady uczestnictwa:  

• każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę w jednej kategorii (stroik 
i/lub jajko wielkanocne), 

• prace muszą być wykonane indywidualnie, 

• dowolna wielkość i kształt, 

• dowolna technika wykonania, 

• nie będą oceniane prace przygotowane grupowo,  

• do pracy powinna być dołączona metryczka wg. wzoru: imię i nazwisko 
wykonawcy, wiek, klasa, szkoła, tel. kontaktowy do rodzica, oraz podpisana 
przez rodzica zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka, będąca 
załącznikiem do niniejszego Regulaminu. 
 

6. Prace należy składać w Gminnym Centrum Kultury w Inowłodzu, ul. Zamkowa 7  
do dnia 17 marca 2021 r. do godziny 17:00. 
 

7. Ocena prac 

• Prace oceni powołana przez Organizatora komisja konkursowa. 

• Prace będą oceniane w pięciu kategoriach wiekowych: 

− do lat 6, 

− 7 – 8 lat, 

− 9 – 10 lat,  

REGULAMIN  

WIELKANOCNEGO KONKURSU 

PLASTYCZNEGO 



− 11 – 12 lat,  

− 13 – 15 lat,  

• Spośród zgłoszonych do konkursu prac komisja konkursowa powołana przez 
Organizatora wyłoni laureatów w każdej kategorii wiekowej. 

8. Kryteria oceny prac konkursowych: 

• zgodność tematyczna, 

• samodzielność wykonania pracy, 

• oryginalność kompozycji, 

• pomysłowość i staranność wykonania, 

• jakość artystyczna i estetyczna, 

• ogólne wrażenie artystyczne. 
 

9. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.  
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 marca 2021 r.  
11.  Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są nagrody. 
12. Termin ogłoszenia wyników konkursu zostanie podany przez organizatora do 

publicznej wiadomości.  
13.  Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

Regulaminu. 
14.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie.  
15. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Gminnym Centrum Kultury 

w Inowłodzu ul. Zamkowa 7, tel. 44 710-18-54 / 44 726 01 34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 


