
REGULAMIN IV KONKURSU
NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA 

W GMINIE SUWAŁKI
1. Organizator konkursu:

Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem.

2. Data i miejsce złożenia prac i rozstrzygnięcia konkursu:
- dostarczenie prac z kartą zgłoszenia (załącznik nr 1): 23 marca 2018 r. do godz. 17.30
- rozstrzygnięcie konkursu: 23 marca 2018 r. godz. 18.30

Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem
Krzywe 91, 16-402 Suwałki

3. Cele konkursu:
 Zachowanie i promowanie tradycji wykonywania pisanek wielkanocnych.
 Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji

kulturowej, związanej z obrzędami okresu Wielkanocy. 
 Pogłębianie  wiedzy  na  temat  symboliki  i  znaczenia  pisanki  w  obrzędowości

ludowej. 
 Aktywizacja, integracja mieszkańców.

4. Warunki uczestnictwa:
 Wszystkie prace konkursowe oceniane będą w kategoriach:

a) Pisanka tradycyjna,
b) Ozdoba wielkanocna.

 Przedmiotem konkursu są pisanki (tradycyjny sposób) oraz ozdoby wielkanocne
(wielkość i technika dowolna), przygotowane własnoręcznie,  przez mieszkańców
gminy Suwałki.

 Każdy uczestnik może wziąć udział w jednej lub dwóch kategoriach, wykonując 
tylko jedną pracę z danej kategorii.

5. Pisanki oraz ozdoby wielkanocne wraz z kartą zgłoszenia muszą trafić do GOK 
23 marca 2018 r. do godz. 17.30

6. Jury:
 Parce oceniane będą marca 2018 r. godz. 18.30
 Oceny  prac  dokona  trzy  osobowe  jury,  powołane  przez  Dyrektora  Gminnego

Ośrodka Kultury w Krzywem.
 Komisja  będzie  oceniała  prace  przyznając  punkty  w  skali  od  1  do  5,  

wg następujących kryteriów:
- walory artystyczne i estetyczne,
- nawiązanie do tradycji,
- pomysłowość,
- bogactwo użytych materiałów,
- staranność wykonania.
(maksymalnie można uzyskać 25 pkt.) 

7. Nagrody:
 Za zajęcie  pierwszego,  drugiego  i  trzeciego  miejsca  zwycięzcy  poszczególnych

kategorii otrzymają nagrody rzeczowe.
 Komisja ma możliwość przyznania wyróżnień.



8. Postanowienia końcowe:
 Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla

potrzeb związanych z przeprowadzeniem konkursu i ogłoszeniem jego wyników  
w mediach.

 Uczestnicy  przystępujący  do  konkursu  wyrażają  zgodę  na  warunki  zawarte  
w regulaminie.

 Regulamin konkursu jest udostępniony na stronie internetowej www.krzywe.com.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie GOK (pn-pt. w godz. 8:00-
16:00) oraz telefonicznie 87 735 33 32.

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Kwestie  nieuregulowane niniejszym Regulaminem dotyczące  konkursu,  rozstrzygane będą
przez Organizatora.


