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Cel konkursu:  

 zachowanie i propagowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi, 

 pobudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania pisanek, palm i stroików z 

wykorzystaniem akcentów regionalnych, 

 prezentacja pisanek wielkanocnych i palm jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej, 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci, młodzieży a także 

dorosłych, 

 kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji kulturowej 

związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy, 

 

Uczestnictwo w konkursie – uczestnikiem może być każda osoba (uczniowie przedszkoli, szkół 

podstawowych, szkół średnich oraz osoby dorosłe) zamieszkująca gminę Korsze. 

 

Przedmiot konkursu (do wyboru): 

 3 pisanki dowolnego regionu wykonane na jajach kurzych (wydmuszkach lub jajach 

gotowanych) dowolną techniką, 

 1 palmę wielkanocną dowolnego regionu wykonaną z tworzyw naturalnych (zboże, zioła, 

trawy itp.), 

 stroik wielkanocny 

 

Kryteria oceny: 

Komisja powołana przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac w trzech kategoriach i 

podziału nagród.  

 

Przy ocenie prac będzie brane pod uwagę: 

 zastosowanie motywów regionalnych,  

 oryginalność pomysłu, dobór i wykorzystanie materiałów, 

 wkład pracy, 

 walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, technika wykonania), 

 samodzielność wykonania. 

 

 

http://www.mok.korsze.pl/


Nagrody – Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy za I, II i III miejsce w 

poszczególnych kategoriach. Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. 

 

Warunki konkursu – każda praca powinna być zaopatrzona w następujące dane: imię i nazwisko, 

adres, wiek autora i nr telefonu (uczniowie podają klasę i nazwę szkoły). Wykonane prace należy 

składać w Miejskim Ośrodku Kultury do 06. 04. 2023 r.,  w godz. od 800 do 1500. 

 

 Formularz zgody RODO oraz klauzula informacyjna do niniejszego Regulaminu do pobrania na 

stronie internetowej www.mok.korsze.pl w poście z regulaminem konkursu. 
 

Podsumowanie konkursu – wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 12.04.2023 r. 

na stronie internetowej www.mok.korsze.pl, w serwisach społecznościowych Facebook oraz 

Instagram MOK Korsze oraz w gablocie reklamowej w centrum miasta.  

 

Uwagi końcowe: 

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem wymogów regulaminu. 

 

 

Odbiór nagród rzeczowych i dyplomów 13.04.2023 r. w siedzibie MOK Korsze  

przy ul. Wolności 5A, w godz. od 800 do 1600. 

 

Prace przechodzą na własność organizatora za wyjątkiem prac zastrzeżonych 
 

 

 

 

 

Zgłoszenie do Konkursu wymaga zapoznania się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ oraz wyrażenia zgody na 

przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych Uczestnika do celów związanych z organizacją 

Konkursu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).  
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