
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
NA „WIELKANOCNE PISANKI, KRASZANKI, WYPIEKI, 
STROIKI,OZDOBY, PALMY I KARTKI ŚWIĄTECZNE” 

KĘTRZYN’ 2019 

1. ORGANIZATOR: 

Kętrzyńskie Centrum Kultury, inst. ds. plastyki Justyna Kamińska 

ul. Sikorskiego 24 a 

11-400 Kętrzyn 

Tel. 89 751 25 53 

www.kck.ketrzyn.pl 
 

2. CELE KONKURSU: 

- Popularyzacja wiedzy o zwyczajach i obrzędach związanych ze Świętami   

  Wielkiej Nocy; 

- Prezentacja możliwości twórczych dzieci, młodzieży i dorosłych; 

- Upowszechnianie regionalnych zwyczajów wielkanocnych; 

- Doskonalenie umiejętności i warsztatu plastycznego 

3. ZASADY UCZESTNICTWA: 
- konkurs otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych bez ograniczeń    

  wiekowych 

- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie np.: pisanki,   

  kraszanki; kartki Wielkanocnej format tylko A5, max.3 szt. jednego   

  autora; wypieku Wielkanocnego, ozdoby Wielkanocnej, palma, stroik   

  Wielkanocny 

- przyjmujemy max. 2 prace zbiorowe z jednego przedszkola, szkoły, innej    

  instytucji; 

 
PRACE NA ODROCIE NALEŻY OPISAĆ PISMEM DRUKOWANYM: 

 

Imię i nazwisko dziecka/ uczestnika  

Wiek (nie klasa)  

Nazwa placówki delegującej  

Adres placówki delegującej  

Telefon szkoły/nauczyciela  

Imię i nazwisko nauczyciela 

prowadzącego 

 

 

Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia z adresem placówki               

i nauczycielem prowadzącym. 

Prace niekompletnie opisane i bez trwale umocowanego podpisu 

nie będą oceniane. 
 

4. WYKONANIE PRAC: 

 dowolna: wyklejanie, malowanie, rysunek, rysunek świecą, 

stempelki, wydzieranki, wyklejanki, decoupage, collage itd. 
 

5. NAGRODY: 

Komisja konkursowa oceni prace przyznając nagrody rzeczowe                  

i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach. 
 

6. TERMIN DOSTARCZANIA PRAC ; 

 do 5 kwietnia 2019, prac po terminie nie przyjmujemy 
Kętrzyńskie Centrum Kultury – Pracownia Plastyczna (18.) 

ul. Sikorskiego 24 A 

11- 400 Kętrzyn 
 

7. TERMIN OTWARCIA WYSTAWY I PODSUMAWANIE 

KONKURSU: 

 11 kwietnia 2019 / czwartek / godz. 17.00  

     „ Galeria” - Kętrzyńskiego Centrum Kultury 
 

8. DODATKOWE INFORMACJE: 

 organizator zastrzega sobie prawo wyboru prac do ekspozycji; 

 prace będą zwracane nie wcześniej jak 19 kwietnia 2019r. 

 prace nieodebrane do końca kwietnia 2019r. przechodzą na własność 

organizatora; 

  organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!         

ORGANIZATOR 

http://www.kck.ketrzyn.pl/

