
REGULAMIN KONKURSU  
„ŁOSICKA PISANKA” 

 

 
Organizator Konkursu: Łosicki Dom Kultury  
 
Honorowy Patronat Burmistrza Miasta i Gminy Łosice  
 
CEL KONKURSU 
 rozwijanie twórczości plastycznej mieszkańców gminy Łosice oraz ich aktywności 

twórczej; 
 rozbudzanie zainteresowań lokalnej społeczności tematyką związaną ze świętami 

Wielkiej Nocy; 
 rozwijanie zainteresowań plastycznych poprzez stosowanie różnorodnych technik 

plastycznych, 
 pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia symboli świątecznych,  
 zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycyjną kulturą ludową oraz plastyką obrzędową, 
 prezentacja twórczości dzieci i młodzieży.    
 
TEMATYKA 
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy konkursowej pisanki, z uwzględnieniem 
tradycji Wielkanocnych.  
 
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE   
Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież z łosickich placówek oświatowych, 
wychowawczych, grup twórczych oraz osoby indywidualne (do udziału zachęcamy również 
dzieci i młodzież z Ukrainy).  
 
Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych.: 
 przedszkola, klasy „0”, 
 szkoły podstawowe klasy I-III, 
 szkoły podstawowe klasy IV-VIII, 
 szkoły średnie  
 
Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę, każda placówka – max. po 10 w danej kategorii 
wiekowej.  
W przypadku nadesłania większej ilości prac niż dopuszcza regulamin do konkursu zostaną 
dopuszczone prace wybrane drogą losową.   
 
WYMAGANIA TECHNICZNE WZGL ĘDEM PRAC 
 Praca przestrzenna, dowolna technika plastyczna. 
 W pracach można zastosować dowolne materiały z wykluczeniem elementów gotowych i 

artykułów spożywczych (wyjątkiem jest wydmuszka). 
 Praca powinna być trwała i stabilna. Elementy dekoracyjne należy przymocować tak, aby 

nie odpadły podczas oceny i ekspozycji.  



 Każda praca musi być opatrzona metryczką, przymocowaną na stałe, wypełnioną 
drukowanymi literami, zawierającą: imię, nazwisko i wiek autorów, nazwę placówki 
zgłaszającej, imię i nazwisko opiekuna/rodzica, tel. kontaktowy.  

 Prace bez w/w opisu nie będą przyjmowane.  
 
 
PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU 
1. Zgłoszone do konkursu prace oceni 3-osobowa komisja powołana przez Organizatora. 

Kryteria oceny:  
 nawiązanie do tradycji, 
 oryginalność, ciekawa interpretacja tematyki,  
 umiejętność posługiwania się wybraną techniką,  
 walory artystyczne i estetyczne,  
 staranność i trwałość wykonania. 

2. Konkurs przewiduje przyznanie 3 numerowanych miejsc oraz wyróżnienia. Organizator 
dopuszcza możliwość innego podziału nagród.  

3. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Pamiątkowe dyplomy otrzymają również 
opiekunowie merytoryczny laureatów.  

4. Nagrodzone oraz wybrane przez Organizatora prace zaprezentowane zostaną na wystawie 
pokonkursowej.   

5. Aby zgłosić pracę do Konkursu należy wypełnić kartę zgłoszenia i wraz z pracą plastyczną 
dostarczyć do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, ul. Piłsudskiego 7.  

6. Dostarczenie prac do 30 marca 2023 r. 
7. Ogłoszenie wyników: 3 kwietnia 2023 r. 
8. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród: 4 kwietnia (wtorek) o godz. 13:00 w 

sali widowiskowej ŁDK.     
9. Nagrodzone prace prezentowane będą od 5 kwietnia do 21 kwietnia w ŁDK.  
10. Odbiór prac: 24-28 kwietnia 2023 r. w sekretariacie ŁDK. Po tym terminie prace nie będą 

przechowywane przez Organizatora.   
  

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
1. Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć Organizatorowi prawa do 

nieodpłatnego przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.  
2. Wszelkie sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.  
 
 


