
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„Jajka wielkanocne ręcznie zdobione” 

organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną  w Rudniku 
Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych z terenu Gminy Rudnik. 

 
Cele Konkursu: 
 
- Rozbudzanie zainteresowania symboliką i tradycjami Świąt Wielkanocnych 
- Promowanie pozytywnych postaw wobec tradycji i kultury ludowej 
- Rozwijanie pomysłowości wyobraźni i wrażliwości estetycznej 
- Promowanie aktywności twórczej  
- Poznawanie różnorodnych technik zdobniczych 
- Umożliwienie uczestnikom prezentacji własnych dokonań twórczych 

Zasady udziału w konkursie: 

 
- Konkurs ma charakter indywidualny 
- Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę 
- Przedmiotem konkursu jest wykonanie pisanki wielkanocnej na wydmuszce,  
   jajku  plastikowym, styropianowym, drewnianym lub z innego trwałego materiału. 
- Technika: dowolna (malowanki, wyklejanki, wydzieranki, batiki itp.) 
- Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierająca imię i nazwisko  
  oraz wiek autora 
- Autorem danej pracy może być tylko jedna osoba, w przypadku przedszkolaków 
  dopuszcza się niewielką pomoc rodzica 

- Dostarczenie pracy i Formularza (załącznik nr 1) jest równoznaczne z przekazaniem praw  

  autorskich do pracy konkursowej na Organizatora, zgodą na jej publiczne udostępnianie  

  (na stronie internetowej Organizatora) oraz zgodą na przetwarzanie 

  danych osobowych uczestnika konkursu i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w materiałach 

  informacyjnych i celach promocyjnych związanych z w/w konkursem 

- Prace nie będą zwracane uczestnikom, przechodzą na własność organizatorów.  
- Prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej 
 
OCENA PRAC:  
Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora, która nagrodzi  prace w pięciu kategoriach 
wiekowych:  
- przedszkolaki,  
- uczniowie kl. I - III szkoły podstawowej,  
- uczniowie kl. IV – VI szkoły podstawowej 
- uczniowie kl. VII-VIII szkoły podstawowej 
- dorośli 
 
            Prace zostaną ocenione w zakresie:  
            • zgodności z tematem,  
            • pomysłowości i oryginalności,  
            • jakości i estetyki wykonania,  
            • różnorodności zastosowanych środków plastycznych.  
 
O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailowo. Zwycięzcy otrzymają 
nagrody. Ponadto wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Rudniku, serwisie informacyjnym Gminy Rudnik oraz na portalu społecznościowym Facebook 
GBP w Rudniku 
 
TERMIN SKŁADANIA PRAC: 
31 marzec 2021 r. w GBP w Rudniku oraz w filii Bibliotecznej w Łubowicach 
Kontakt tel. GBP Rudnik 32 410 64 14, Filia Łubowice 518 416 989  
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 2 kwietnia 2021r. 
 
Załącznik Nr 1 : Formularz zgłoszenia 


