
GMINNY KONKURS NA OZDOBĘ,  

DEKORACJĘ WIELKANOCNĄ 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w gminnym konkursie  

na ozdobę, dekorację wielkanocną. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

1. ORGANIZATOR:  

Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie 

ul. Szkolna 4 

89-511 Cekcyn 

2. CELE KONKURSU: 

- pobudzenie aktywności twórczej i artystycznej dzieci i młodzieży; 

- zainteresowanie tradycją i symboliką Świąt Wielkanocnych; 

- rozwijanie zdolności manualnych;  

- wymiana artystycznych doświadczeń dzięki konkursowej konfrontacji. 

3. UCZESTNICY: 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z placówek oświatowych i 

świetlic wiejskich z terenu Gminy Cekcyn.  

Kategorie wiekowe: 

* 5-6 latki 

* 7-9 lat (I-III klasa) 

* 10-12 lat (IV-VI klasa) 

* 13-15 lat (VII –VIII klasa) 

 

4. TECHNIKA I ROZMIAR PRACY 

Technika dowolna, użycie materiałów dowolne, zapewniające bezpieczne 

dostarczenie  

i wyeksponowanie. Ozdoba, dekoracja musi być pracą przestrzenną. 

5. Uczestnik może złożyć tylko 1 pracę. 

6. Każda praca powinna zawierać metryczkę z informacją (wydruk 

komputerowy): imię  

i nazwisko autora, grupa/klasa, placówka, nazwisko nauczyciela, opiekuna 

lub rodzica wraz z numerem telefonu. Metryczka powinna być dyskretnie 

zamieszczona z tyłu pracy. 



7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: 

Prace składamy do Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie ul. Szkolna 4  

do dnia 01 kwietnia 2022 roku, do godziny 16:00.  

9. Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez organizatora 

konkursu. Kryteria oceny: estetyka, kreatywność, zgodność z tematem, 

kompozycja 

10. NAGRODY: 

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe, dyplomy, oraz 

wyróżnienia. 

11. OGŁOSZENIE WYNIKÓW:  

Wręczenie nagród odbędzie się dnia 10 kwietnia 2022 roku (niedziela) 

podczas imprezy plenerowej „Spotkanie z zającem” nad Jeziorem Wielkim 

Cekcyńskim.  

12. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej 

www.cekcyn.pl.  

13. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą 

odsyłane.  

14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych uczestników konkursu 

i ich opiekunów. (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych –Dz. U. z 1994r, Nr 24, poz.83).  

 

 

METRYCZKA 

imię i nazwisko autora  

grupa/klasa  

placówka  

nazwisko nauczyciela, 

opiekuna lub rodzica/ 

numer telefonu 

 

 

 

 

http://www.cekcyn.pl/

