
XX Wielkanocy Konkurs Plastyczny 

 
REGULAMIN 

 
1.Organizator  
Organizatorem konkursu jest Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie.  
 
2. Uczestnicy konkursu 
 
Konkurs przeznaczony jest dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu 
powiatu garwolińskiego. 
 

3.Cele konkursu:                                                                                                                                       
- przypomnienie i ożywienie dawnych tradycji i zwyczajów zdobniczych związanych ze 
Świętami Wielkanocnymi,                                                                                                                                                                                                             
- kształtowanie postaw szacunku do tradycji i kultury wśród dzieci i młodzieży,                                                                                    
- rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności,                                                            
- rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych.                                                                                        
  

3.Temat prac 
Wykonanie ozdób związanych ze Świętami Wielkanocnymi: 
- zaprojektowanie kartki pocztowej (klasy 1-3 szkoły podstawowej),  
- wykonanie pisanki (klasy 4-6 szkoły podstawowej),  
- wykonanie stroika/kompozycji świątecznej (klasy 7-8 szkoły podstawowej),  
- wykonanie palmy wielkanocnej (szkoły średnie).                                                                                                                                 
  

4.Zasady konkursu:                                                                                                                                                                                                   
- technika plastyczna dowolna (np. rysunek, malarstwo, grafika, wydzieranka, kolaż, itp.), 
- możliwość użycia jedynie materiałów naturalnych (np. wełna, słoma, kasze, 
makarony, bibuła, liście, trawy, kwiaty) 
- w przypadku projektu kartki obowiązuje format A6 (kartki pocztowej), 
- każda praca powinna zawierać CZYTELNY opis na dołączonej do pracy kartce: imię, 
nazwisko, klasa, szkoła. 
 
Organizatorzy zwracają się z prośbą o przeprowadzenie wcześniejszych eliminacji 
szkolnych i dostarczenie po 5 najlepszych prac w danej kategorii wiekowej. 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszeniowej (karta jest do 
pobrania na stronie internetowej: www.csik.garwolin.pl). Kartę zgłoszeniową należy 
wypełnić osobno dla każdego uczestnika. 
 

5.Komisja i nagrody:                                                                                                                                               
- prace oceniane będą przez jury powołane przez dyrektora Centrum Sportu i Kultury 
Jarosława Kargola, 
- prace plastyczne będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych, 
- dla laureatów konkursu (miejsca I-III) przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplom.                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie 
możliwość oddania prac na cele charytatywne.  



 

6.Kryteria oceny: 
- pomysłowość, 
- walory artystyczne i estetyczne, 
- zgodność z tematem 
 
Prace należy dostarczyć do 25 marca 2020 r. do CSIK w Garwolinie.  
 
Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie nie zostaną 
zakwalifikowane do konkursu. 
 

7.Kategorie konkursowe: 
1. szkoły podstawowe klasy I-III – kartka świąteczna, 
2. szkoły podstawowe klasy IV-VI – pisanka, 
3. szkoły podstawowe klasy VII-VIII – stroik/kompozycja wielkanocna, 
4. szkoły średnie – palma.                                                                                                                        

 
8. Nagrody 
Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej organizatora w dniu 27 marca 
2020 r. 
Prace będą eksponowane od 3 kwietnia na holu wystawowym Domu Kultury.  
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.  
Nagrody należy odebrać najpóźniej do 14 dni od momentu ogłoszenia wyników.  
W przeciwnym razie przechodzą one na własność organizatora.   
 
9. Postanowienia ogólne 
O wszelkich ewentualnych zmianach w regulaminie organizatorzy zobowiązują się 
powiadomić w stosownym terminie. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie 
przysługuje od nich odwołanie.                                                                         
 
Prace i karty zgłoszeniowe należy dostarczyć na adres:                                                                                                       
Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie (sekretariat)                                                                                           
w godz:8:00-16:00 od poniedziałku do piątku                                                                                                           
ul. Nadwodna 1     
08-400 Garwolin                                                                                                                                             
 
 
Wszelkich informacji w sprawie konkursu udziela koordynator konkursu:                                                                                                                           
Luiza Kondej 
e-mail: lkondej@csik.garwolin.pl 
tel. 511 007 536 
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