
V  KONKURS WIELKANOCNY   
 „NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA”

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie zaprasza uczniów Szkół 

Podstawowych z terenu Gminy Istebna do udziału w konkursie plastycznym.

CELE  KONKURSU:

1. Zaszczepienie szacunku do kultury ludowej poprzez zainteresowanie  dzieci i 

młodzieży tradycjami wielkanocnymi.

2. Kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec sztuki i tradycji kulturowej, 

związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy.

3. Promowanie ludowej twórczości dziecięcej z nawiązaniem do tradycji regionu: 

koronka, haft krzyżykowy, materiały naturalne.

4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów.

5. Integracja dzieci przez sztukę.   

REGULAMIN KONKURSU:

1.  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0 – VIII Szkół Podstawowych. 

2.  Każda praca powinna być wykonana samodzielnie przez jednego uczestnika 

(prace wykonane zespołowo nie będą oceniane). 

Uczestnik może wykonać tylko jedną pisankę dowolnej wielkości, w dowolnie 

wybranej technice.

3. Przedmiotem konkursu są wyłącznie formy przestrzenne – obowiązuje kształt 

jajka. 

4. Każdą pracę należy opisać zgodnie ze wzorem metryczki dołączonym do 

regulaminu.

5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą 

uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych(Dz. U.  2018 poz. 1000) oraz 

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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej PL). 

6. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych: 

klasy 0 – II
klasy III – V
klasy VI – VIII 

według następujących kryteriów:

 nawiązanie do tradycji ( zastosowanie motywów regionalnych)

  walory artystyczne ( oryginalność pomysłu, dobór i rodzaj 
wykorzystanych materiałów)

 walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, staranność)

 wkład pracy (poziom trudności wykonania)            

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów konkursu.

7. Prace wykonane zgodnie z wymaganiami regulaminu należy dostarczyć do 

siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie w terminie do dnia 15 marca

2020 roku.

8. Rozstrzygnięcie konkursu – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie 

się w dniu 2 kwietnia 2020 roku o godzinie 14.00 w Ognisku Pracy Pozaszkolnej 

w Koniakowie.

9. Po rozstrzygnięciu konkursu w siedzibie OPP w Koniakowie zostanie 

zorganizowana wystawa prac, która potrwa od dnia 03.04.2020 r. do dnia 

31.05.2020 r.  Po tym terminie należy osobiście odebrać nadesłane na konkurs 

prace (do dnia 05.06.2020 r.). 

                                                                                                   

                                                                                                  Organizatorzy:

                                                                                                   Agata Polok

                                                                                                   Teresa Vavrać

                                                                                                                   

                                                                      



METRYCZKA PRACY
oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1.Autor pracy  (imię i nazwisko):...................................................…………………….
2.Wiek uczestnika konkursu .........................Klasa..............
3.Placówka (nazwa)...................................................………………………………….. 

Adres:...............................................................................……………………….
Telefon, e-mail:....................................................................……………………..

4.Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca ……………..
…………………………………………………………………………………………. 
     
Wyrażamy zgodę na warunki przedstawione w Regulaminie konkursu, ze szczególnym 
uwzględnieniem pkt. 5. 

Oświadczenie zgody

My niżej podpisani wyrażamy zgodę na przetwarzanie swoich – nauczyciel / mojego dziecka – 
rodzic danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia do Konkursu Wielkanocnego 
„Najpiękniejsza Pisanka”  w celu przeprowadzenia ww. konkursu, w tym: oceny prac przez jury,
powiadomienia o zajętym miejscu, umieszczenia danych na stronie internetowej placówki, 
sporządzenia listy nagrodzonych, promocji konkursu na terenie placówki, na stronie internetowej
placówki i prasie wobec nauczyciela/dziecka, którego dane dotyczą oraz wykorzystaniu 
nadesłanej pracy do promocji konkursu. 

………………………            ……………………..               …………………
             Podpis rodzica                                        Podpis nauczyciela                                  Pieczątka szkoły


