
GMINNY OŚRODEK KULTURY W STEPNICY 
OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY 

„TRADYCJE I ZWYCZAJE WIELKANOCNE” 
 

REGULAMIN KONKURSU 
1. Organizator:  
Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy 
2. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z placówek przedszkolnych, szkolnych i  
wszystkich świetlic z terenu gminy Stepnica, które zgłoszą prace na konkurs. 
3. Tematem konkursu jest praca plastyczna przedstawiająca tradycje, zwyczaje 
i obrzędy związane ze Świętami Wielkanocnymi. 
4. Misja i cele konkursu: 
• popularyzacja wiedzy o zwyczajach i obrzędach związanych ze Świętami Wielkiej Nocy, 
• upowszechnianie regionalnych zwyczajów wielkanocnych, 
• zapoznanie z tradycjami i folklorem Świąt Wielkanocnych, 
• propagowanie tradycji umacniających więzi rodzinne i środowiskowe, 
• pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, 
• rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu. 
5. Zadanie konkursowe 
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej polskie 
tradycje wielkanocne: 
• kompozycja płaska, 
• technika dowolna (rysunek, malarstwo, collage /bez materiałów sypkich/) 
• format pracy - A4 lub A3 
• praca nie powinna zawierać gotowych elementów np. gotowych naklejek pisanek, 
baranków, wyciętych z gazet lub kartek świątecznych symboli wielkanocnych, koralików itp. 
6. Terminy:  
Ogłoszenie konkursu plastycznego 21. 03. 2017 r. 
Ostateczny termin zgłaszania prac mija w dniu 05. 04. 2017 r. 
7. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatora, które będzie oceniało prace 
zgodnie z kryteriami: 
• zgodność z tematem konkursu, 
• pomysłowość, 
• oryginalność ujęcia tematu, 
• estetyka wykonania, 
8. O werdykcie Jury placówki edukacyjne (szkoły, przedszkola, świetlice) zostaną 
powiadomione telefonicznie lub mailowo do 06. 04. 2017 r.  
9. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 07.04.2017 r., o godzinie 12:00, podczas 
Kiermaszu  Wielkanocnego w Stepnicy. 
10. Zasady uczestnictwa: 
Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież ze wszystkich jednostek edukacyjnych i 
świetlic z terenu gminy Stepnica. Placówkom poleca się wstępny wybór prac dokonany przez 
nauczycieli lub instruktorów. 
Kwalifikowane do konkursu będą tylko prace indywidualne. Prace grupowe nie będą 
oceniane. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających warunków 
niniejszego regulaminu. 
11. Grupy wiekowe: 
I kategoria – przedszkola: 3-4 latki 
II kategoria – przedszkola 5-6 latki 
 



III kategoria - klasy I – III SP 
IV kategoria –  klasy IV – VI SP 
V kategoria –  klasy I – III Gimnazjum 
12. Każda z prac konkursowych winna posiadać dokładny opis: 
• tytuł pracy 
• imię i nazwisko autora 
• miejscowość, nazwa szkoły 
• grupa wiekowa 
• imię i nazwisko opiekuna 
• kontakt (nr telefonu) 
13. Prawa autorskie 
a) Poprzez dostarczenie prac, uczestnicy Konkursu (w przypadku osób niepełnoletnich – ich 
rodzice lub prawni opiekunowie) przenoszą na Organizatorów wszelkie autorskie prawa 
majątkowe do tych prac, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
b) Organizatorzy Konkursu uzyskują prawo do wielokrotnej ekspozycji zdjęć prac 
konkursowych (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora), m.in. na stronie internetowej 
www.gokstepnica.pl 
14. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury do 
5 kwietnia 2017 r., do godziny 18:00. 
15. Dane kontaktowe: 
Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy 
ul. Portowa 7 
72-112 Stepnica 
tel.: 914188628 
e-mail: gok.stepnica@op.pl 
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. 
16. ODDANIE PRAC NA KONKURS JEST RÓWNOZNACZNE Z UZNANIEM 
WARUNKÓW NINIEJSZEGO REGULAMINU ORAZ ZGODĄ NA PRZETWARZANIE 
DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU, DLA POTRZEB 
PROMOCYJNYCH (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.  
Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.). 
17. Nagrody 
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za 3 pierwsze miejsca oraz wyróżnienia w każdej 
grupie wiekowej. 
 

 
Serdecznie zapraszamy do udziału. 

 
 
 
 

http://gcksitwojslawice.naszdomkultury.pl/pliki/plik/regulamin-palmy-i-pisanki-wielkanocne-2017-1488472809.pdf#page=1
http://gcksitwojslawice.naszdomkultury.pl/pliki/plik/regulamin-palmy-i-pisanki-wielkanocne-2017-1488472809.pdf#page=1

