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GMINNEGO KONKURSU WIELKANOCNEJ
PLASTYKI OBRZĘDOWEJ 2021

ORGANIZATOR:

Samorządowy Ośrodek Kultury
ul. Żeromskiego 2
      39 – 460 Nowa Dęba
        tel. 15 846 24 10

CELE KONKURSU: Poznawanie i kultywowanie tradycji obrzędowych Świąt 
Wielkanocnych. Rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży twórczością pla-
styczną. Wzbogacenie wyobraźni,  stworzenie okazji do samodzielnej wypo-
wiedzi plastycznej na temat. Uzyskanie prac wyrażających głębokie walory es-
tetyczne.

PRZEDMIOTEM KONKURSU jest praca płaska nie przekraczająca wymia-
rów 50 x 70 cm i nie mniejsza niż A 4
TEMATYKA  „Tradycje, obrzędy, związane ze Świętami Wielkanocnymi”

KONKURS ADRESOWANY jest do następujących grup wiekowych:
1. uczniów Szkół Podstawowych kl. I – VIII
2. uczniów Szkół Średnich

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Każdy uczestnik może nadesłać nie więcej niż trzy prace wykonane sa-
modzielnie w dowolnej technice malarskiej: akwarela, plakatówka, tempera, 
collage, wydzieranka, pastel, techniki mieszane.

2. Do każdej pracy musi być dołączona z przodu estetyczna 
 metryka, o wymiarach 7 x 4 cm, zawierająca następujące dane:
* imię i nazwisko wykonawcy
* wiek wykonawcy,  klasa, szkoła 
*. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik   
do niniejszego regulaminu (nie naklejać na pracę).

 Oceny prac pod względem wartości artystycznych oraz 
zgodności z regulaminem dokona Komisja Artystyczna powołana 
przez organizatorów.
Prace będą oceniane w wyżej wymienionych IV kategoriach wiekowych:
1 kat.- uczniowie I-III klas
2 kat.- uczniowie IV-VI klas
3 kat.- uczniowie VII-VIII klas
4 kat.- uczniowie szkół średnich
Decyzja jury nie podlega odwołaniu.
Najlepsze i najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wyeksponowane 
w siedzibie SOK oraz podpisane imieniem i nazwiskiem autora pracy.
Organizator zastrzega sobie dowolne dysponowanie pracami.

 KALENDARIUM:
 Prace konkursowe należy przesyłać na adres organizatora 
w terminie do:12 marca 2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów nastąpi 
w dniu 25 marca 2021 r 
 Wszystkich serdecznie zapraszamy
* Wystawa pokonkursowa czynna będzie od 25 03. 2021 r .

 Szczegółowych informacji na temat konkursu 
udziela instruktor plastyk Sławomir Gurdak, 
tel. 15 846 24 10 lub 698 723 622


