
Regulamin  

Powiatowego Konkursu  

OZDOBY WIELKANOCNE 

pod patronatem honorowym Posła na Sejm RP  

Krzysztofa Sobolewskiego 

 
1.Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Raniżowie. 

2.Przedmiotem konkursu jest indywidualne wykonanie ozdoby 

wielkanocnej. Prace grupowe nie będą brane pod uwagę podczas prac 

komisji. 

3.Cele konkursu: 

-podtrzymywanie tradycji wykonywania wytworów plastyki obrzędowej 

okresu Świąt Wielkanocnych; 

-rozbudzanie zainteresowań plastyką obrzędową wśród dzieci, młodzieży i 

dorosłych oraz pobudzanie aktywności twórczej; 

-popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze 

Świętami Wielkanocnymi. 

4. Kategorie konkursowe 

a) Konkurs na ozdobę wielkanocną jest organizowany w następujących 

kategoriach: 

 Kartka wielkanocna 

 Palma wielkanocna 

 Pisanka wielkonocna 

 Stroik wielkanocny 

b) W każdej kategorii konkursowej prace będą oceniane w następujących 

kategoriach wiekowych: 

przedszkola 

klasy I-III szkół podstawowych 

klasy IV-VI szkół podstawowych 

klasy VII-VIII szkół podstawowych 

Technika wykonania prac jest dowolna. 

6. Wszystkie ozdoby wielkanocne zgłoszone do konkursu zostaną 

przekazane na kiermasz charytatywny. 

7. Zasady zgłaszania prac konkursowych 

a) Każdy uczestnik może dokonać zgłoszenia do kilku kategorii 

konkursowych. 

b) Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą następujące 

dane: 

Imię i nazwisko uczestnika, nazwa i adres 

placówki/stowarzyszenia/organizacji 

Imię i nazwisko opiekuna/rodzica, telefon kontaktowy  



c) Uczestnicy zgłaszając swój udział w konkursie akceptują jego regulamin 

i zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia komisji konkursowej. 

d) Zgłaszający się do konkursu uczestnicy zobowiązani są wypełnić Kartę 

Zgłoszenia zgodnie z załączonym wzorem. 

e) Nadesłanie prac jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie 

prac na wystawie pokonkursowej. 

f) Prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu 

i Rekreacji w Raniżowie najpóźniej do dnia 4 kwietnia 2022 r. 

8. Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora. Oceniana 

będzie estetyka wykonania, wkład pracy autora oraz oryginalność pomysłu. 

9. Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne. Komisja konkursowa 

sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną umieszczone na stronie: 

www.ranizow.pl 

10. Rozstrzygnięcie konkursu 

a) Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 7 kwietnia 2022 roku                  

w siedzibie GOKSiR w Raniżowie.  

b) Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe. 

11. Dane kontaktowe organizatora Gminny Ośrodek Kultury, Sportu                          

i Rekreacji w Raniżowie, ul. Rynek 6, 36-130 Raniżów, tel. 172285703,                

e-mail: goksir@ranizow.pl 
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