
REGULAMIN  
 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu ogłasza dnia 16.02.2021r. 

konkurs pn. 

„ Święto Tradycji Wielkanocnych –  

palma wielkanocna i zajączek wielkanocny”. 
 

 

                                        

Organizator:          MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY   

                                 Pl. Armii Krajowej 2,  68-320 Jasień                            

 

Tematyka:              PALMA WIELKANOCNA I ZAJĄCZEK WIELKANOCNY 

 

Cele konkursu:       

• zachowanie tradycji Świąt Wielkanocnych 

• poznanie różnych technik artystycznych 

• pobudzenie inwencji twórczej  

• prezentacja symboli wielkanocnych jako elementu kultury 

• rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci, młodzieży  

• ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec    

                    sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu   

                    wielkanocnego. 

 

Warunki uczestnictwa: 

                                        

W konkursie „ Święto Tradycji Wielkanocnych – zajączek wielkanocny i palma wielkanocna” 

mogą  uczestniczyć :  dzieci, młodzież oraz dorośli z gminy Jasień 

        

Prace oceniane będą w IV kategoriach wiekowych:  

Osobno w kategorii palma i osobno w kategorii zajączek. Uczestnik sam dokonuje wyboru 

jaką pracę wykona. 

 

                                  0    kategoria wiekowa  - dzieci z przedszkola 

 

                                  I    kategoria wiekowa –  dzieci ze Szkoły Podstawowej klasy I-III  

 

                                  II   kategoria wiekowa –  dzieci ze Szkoły Podstawowej klasy IV-VIII 

 

                                  III kategoria wiekowa  -  dorośli  

   

Prace należy zgłaszać na „KARTACH ZGŁOSZEŃ” z podpisanymi klauzulami RODO. 

Karty i klauzule można pobrać ze strony http://www.mgokjasien.naszgok.pl ,  

zakładka > „ dokumenty do pobrania” lub w M-GOK, p. nr 13) 

 

Technika pracy:       

PALMA WIELKANOCNA  - prace z wykorzystaniem suchych roślin, bibuły lub innego 

kolorowego materiału na listewce lub patyku (nie powinny się kruszyć i sypać).  

http://www.mgokjasien.naszgok.pl/


Praca powinna być lekka i mieć wysokość w granicach 0,5 m – 1,5 metra , wykonana 

własnoręcznie.                                   
W konkursie nie biorą udziału gotowe palmy wielkanocne zakupione, oraz prace zawierające 

elementy z plastiku.  

 

ZAJACZEK WIELKANOCNY – technika dowolna, wysokość min. 35 cm. 

W konkursie nie biorą udziału prace za zakupione. 

 

 

Prace, które nie spełnią warunków w/w kategorii oceny, oraz prace zbiorowe nie będą brały 

udziału w konkursie. 

 

 

Kategorie oceny:   komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac biorąc pod  

                                uwagę: 

                                              

• zgodność z regulaminem konkursu 

• estetyka 

• pomysłowość 

• ogólny wyraz artystyczny 

• pracochłonność 

• nawiązanie do tradycji Świąt Wielkanocnych 

  

 

Nagrody:                 

W konkursie przewidziano dyplomy oraz  nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca           

w każdej kategorii wiekowej. 

Nagrodzone zostaną prace w kategorii palma wielkanocna i osobno zajączek wielkanocny. 

 

 

Miejsce składania prac:    Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu, pokój nr 13. 

Zgłoszenie uczestnictwa : Zgłoszenia na Kartach Uczestnictwa należy składać w M-GOK 

Termin składania prac:    25 marca 2021r., w godz. 08.00 – 16.00 

Ogłoszenie wyników:        27 marca 2021r. podczas Jasieńskiego Jarmarku Wielkanocnego 

Wystawa prac:                  27 marca 2021r. w czasie trwania Jasieńskiego Jarmarku  

                                            Wielkanocnego 

 

 

Prace należy podpisać wielkimi literami:   

IMIĘ, NAZWISKO, KLASA, NR TELEFONU. 

 

 

 

 

 

Uwagi: 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia 

 

 
 


