
REGULAMIN KONKURSU “PISANKA WIELKANOCNA” 

 

 

Cele Konkursu:  

• kultywowanie zwyczajów Wielkanocnych, 

• propagowanie różnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi, 

• rozwijanie i kształtowanie wyobraźni przestrzennej, aktywności twórczej i 

kreatywności, 

• stworzenie możliwości promowania własnych dokonań twórczych.  

 

Zasady przebiegu konkursu:  

Konkurs polega na wykonaniu własnoręcznie pisanki wielkanocnej w dowolnej technice 

plastycznej.  

Organizatorami konkursu jest Gmina Sztutowo. 

Szczegółowe informacje: 

1. Konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy 

Sztutowo w dwóch kategoriach wiekowych: 

a. dzieci i młodzież, 
b. dorośli. 

2. Jeden uczestnik wysyła zdjęcie swojej pracy. Pisankę należy wykonać własnoręcznie.  

3. Technika plastyczna jest dowolna.  
4. Pisanka może być wykonana w dowolnym formacie.  

5. Każda praca powinna być sfotografowana. 
6. Zgłoszenie pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika,  

rodzica/opiekuna prawnego na:  

c. udział w konkursie, 
d. postanowienia regulaminu konkursu,  
e. przetwarzanie danych osobowych, imienia i nazwiska na potrzeby konkursu,  

f. wykorzystanie wykonanych zdjęć oraz danych osobowych w celu promocji 

konkursu na stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo i w serwisie 

społecznościowym facebook.  

7. Komisja konkursowa przy ocenie prac konkursowych będzie brała pod uwagę 

zgodność z regulaminem, tematem konkursu, pomysłowość, oryginalność, estetykę 

oraz czytelność pracy.  
8. W skład komisji konkursowej wchodzą: Agata Kibort, Agnieszka Piórko, Rober 

Zieliński. 
9. Prace w formie zdjęć prosimy przesyłać na adres e-mail: akibort@sztutowo.ug.gov.pl 

w tytule wiadomości wpisując: Pisanka - konkurs. 
10. Zgłoszenie powinno zawierać Imię i Nazwisko autora pracy oraz kategorię wiekową. 
11. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo do zmiany terminów wynikających z harmonogramu konkursu.  
12. Autor najlepszej pracy w każdej kategorii wiekowej otrzyma nagrodę rzeczową.  
13. Termin przesyłania prac: do 31 marca 2021 r.  

14. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 2 kwietnia 2021 r.  



15. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.sztutowo.pl oraz 

na www.facebook.com/Gminasztutowo  

16. Przekazanie nagród nastąpi do 2 kwietnia 2021 r. lub w późniejszym terminie po 

uzgodnieniu z autorami nagrodzonych prac. 

 

  


