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Regulamin konkursu plastycznego „Kaszubska pisanka wielkanocna” 

1. Organizator konkursu 

I. Organizatorem konkursu jest: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck 

II. Adres organizatora: ul. Lipowa 17, 84-122 Żelistrzewo 

III. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela instruktor ds. kultury: Wiktoria 

Gaffke; tel. 790 542 113 

2. Uczestnicy 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (do 15 roku życia włącznie) z 

terenu Gminy Puck. 

3. Cele konkursu 

I. Kultywowanie i podtrzymywanie ludowej tradycji zdobnictwa pisanek wielkanocnych. 

II. Rozbudzenie i upowszechnianie zainteresowań tradycyjną sztuką plastyczną Kaszub 

oraz pełniejsze poznanie form kultury ludowej wśród dzieci i młodzieży. 

III. Rozwój umiejętności plastycznych i kreatywności wśród mieszkańców Gminy Puck. 

IV. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, poszerzenie wiedzy w 

zakresie różnych technik plastycznych. 

4. Warunki uczestnictwa 

I. Przedmiot konkursu: pisanka wielkanocna. 

II. Forma: Na wydmuszce, jajku plastikowym, styropianowym, drewnianym lub z innego 

trwałego materiału. 

III. Technika plastyczna: dowolna- zdobienie metodą malowania, haftowania, barwienia, 

wyklejania itp. 

IV. Przy ocenie pisanek wielkanocnych komisja zwróci uwagę na następujące kryteria: 

estetykę wykonania, samodzielność, pomysłowość, motywy zdobnicze regionu 

Kaszub. 

V. Do pracy proszę dołączyć dane autora (imię, nazwisko, wiek, kontakt telefoniczny 

opiekuna, miejsce zamieszkania uczestnika konkursu). 
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VI. Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę. Powinna ona być 

wykonana samodzielnie i być oryginalnym projektem autora. 

5.  Termin i miejsce dostarczenia prac 

I. Termin: Termin dostarczania prac upływa z dniem 4 kwietnia 2022 roku 

(poniedziałek). 

II. Miejsce: Prace dostarczamy do Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck (ul. 

Lipowa 17, 84-122 Żelistrzewo) w godz. 7:30-15:30. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

I. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8 kwietnia 2022 roku (piątek) na stronie 

internetowej www.oksitpuck.pl oraz na mediach społecznościowych Ośrodka 

Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck www.facebook.com/oksitpuck. 

II. W konkursie zostanie przyznane I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. 

III. W konkursie będzie można wygrać artykuły plastyczne o wartości: 

 1. Miejsce 200zł   2. Miejsce 150 zł  3. Miejsce 100zł   

IV. Zdjęcia nagrodzonych prac będą opublikowane w relacji pokonkursowej na mediach 

społecznościowych i stronie internetowej Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w 

Gminie Puck. 

V. Ostateczny werdykt należy do jury. 

7. Uwagi ogólne 

I. Do pracy plastycznej należy załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

która znajduje się w załączniku. 

II. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

III. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania reprodukcji, publikacji i ekspozycji 

prac bez zgody autora i bez uiszczania autorowi należności finansowych.  


