
                     

 

 

REGULAMIN KONKURSU 
„Najpiękniejsza Pisanka Wielkanocna” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Porębie, Miejska Biblioteka Publiczna 
w Porębie - Filia w Niwkach oraz Centrala. 

2. Konkurs jest imprezą otwartą adresowaną do wszystkich grup wiekowych (dzieci, młodzież, 
dorośli). 

3. Zadaniem uczestnika jest ozdobienie pisanki - jaja dowolnej wielkości z użyciem dowolnych 
materiałów.  

4. Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, 
pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki w obrzędowości ludowej.  

5. Termin składania prac - 27.03.2023r. Prace należy złożyć w siedzibie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej: Centrala (ul. Mickiewicza 2) lub Filia w Niwkach (ul. Kopernika 79). 

6. Pisanki można wykonać w siedzibie MBP - Filia w Niwkach, na zajęciach plastycznych koła 
„Motylkowo” w MOK w Porębie (gdzie zapewnione będą materiały potrzebne do ich 
wykonania) lub samodzielnie w domu. 

7. Do ozdoby powinna być dołączona „metryczka” z imieniem, nazwiskiem i wiekiem uczestnika, 
numerem telefonu oraz zgoda rodzica/opiekuna dla niepełnoletniego dziecka. 

8. Prace zgłoszone do konkursu po jego rozstrzygnięciu, są własnością uczestnika. 
9. Wyboru najładniejszej pisanki dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów. 
10.  Ocenie będzie podlegać: 

• estetyka i pomysłowość wykonania pracy,  

• ogólne wrażenie artystyczne, 

• samodzielne wykonanie. 
11. Jury przydziela nagrody w czterech kategoriach wiekowych:  

• od 3 do 6 lat, 

• od 7 do 11 lat,    

• od 12 do 16 lat, 

• powyżej 16 lat.   
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. Autorzy nagrodzonych prac dodatkowo otrzymają 
nagrody rzeczowe.  

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30.03.2023r. Nagrody zostaną wręczone w tym 
samym dniu podczas koncertu „Muzyczne Powitanie Wiosny” połączonego z Kiermaszem 
Wielkanocnym lub po ustaleniu terminu z laureatami. 

13. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu, wyrażenie zgody na             
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zgodę na wykorzystanie i 
prezentację prac na stronach internetowych, jak również wyrażenie zgody na wykorzystanie 
wizerunku do celów promocyjnych konkursu. 

14.  We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje 
Organizator. 

 

Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy dobrej zabawy! 
 


