
 

REGULAMIN  

POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO     

 „KARTKA WIELKANOCNA” 
 

1. ORGANIZATOR:  

 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie. 
 

2.TEMAT:  

Tematem konkursu jest kartka okolicznościowa z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.  

Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt 

Wielkanocnych w postaci kartki świątecznej.  
 

3.CEL:  

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania pięknym zwyczajem obdarowywania się 

kartkami świątecznymi, ze względu na to, że tradycja ta powoli zanika;  

- propagowanie obchodów Świąt Wielkanocnych,  

- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej uczniów, 

- rozwijanie wrażliwości estetycznej.  
 

4.UCZESTNICY:  

Konkurs oceniany będzie w czterech kategoriach wiekowych:  

I kategoria: przedszkole i  klasy „0”;  

II kategoria: klasy I-III szkół podstawowych;  

III kategoria: klasy IV-VI szkół podstawowych;  

IV kategoria: klasy VII-VII szkół podstawowych i III gimnazjum.  
 

5.WARUNKI KONKURSU:  

- Każdy uczestnik może złożyć 1 kartkę. 

- Technika wykonania prac jest dowolna.  

- Format kartki nie może przekraczać formatu A5 (złożonego na pół formatu A4).  

- Każda kartka ma mieć pozostawiony niezapisany środek, gdyż będą one wykorzystywane jako 

kartki świąteczne dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie.  

 - Prace przesłane na konkurs muszą być wykonane samodzielnie. W przypadku stwierdzenia lub 

uzasadnionego podejrzenia udziału osób trzecich jury może zdyskwalifikować daną pracę. 

- Każdą kartkę należy złożyć  w kopercie na której będą umieszczone dane uczestnika konkursu: 

imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres, telefon, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko  

nauczyciela/opiekuna. 

- Prace należy dostarczać na adres:  

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie, pok. 7  

ul. Rynek 6 

36-130 Raniżów.  

Z dopiskiem: „Kartka wielkanocna”  
 

6.TERMINY:  

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 29 marca 2019 r.  

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 4 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie GOKSiR 

w Raniżowie. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

Prace będą oceniane przez powołaną do tego celu komisję, która wyłoni laureatów konkursu.  

Prace przechodzą na własność organizatora, który wykorzysta je jako tegoroczne Kartki 

Świąteczne Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie.  

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na 

publikacje materiałów z przebiegu konkursu w tym wizerunku fotografowanych osób.  

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela GOKSiR tel. /17/ 228 57 03, pok. 7. 

     -Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!- 


