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Patronat honorowy:

Burmistrz Gminy i Miasta
Lwówek Śląski

REGULAMIN

KONKURS PLASTYCZNY
„TRADYCYJNA PISANKA WIELKANOCNA”
REGULAMIN
1. ORGANIZATOR KONKURSU
Lwówecki Ośrodek Kultury,
59-600 Lwówek Śląski, Ul. Przyjaciół Żołnierza 5
www.lok.lwowekslaski.pl
lok@lwowekslaski.pl
75/782 45 32
2. PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski

5) prace konkursowe należy dostarczyć do Lwóweckiego
Ośrodka Kultury do 24 marca 2021 r. do godz. 12.00,
6) do pracy konkursowej należy dołączyć czytelną informację
zawierającą dane: nazwa i adres szkoły/przedszkola/oddziału
przedszkolnego, imię i nazwisko opiekuna grupy, nr telefonu,
7) prace nie będą uczestnikom konkursu zwracane, przechodzą
na własność organizatora.

3. UCZESTNICY
1) W konkursie biorą udział wyłącznie prace grupowe wykonane
przez zespoły reprezentujące przedszkola, oddziały przedszkolne
i szkoły podstawowe (klasy I-III) z terenu gminy i miasta Lwówek
Śląski.

5. OCENA I WYRÓŻNIENIA.
1) komisja powołana przez organizatora dokona wyboru prac na
wystawę pokonkursową oraz wyróżni trzy najlepsze
prace, biorąc pod uwagę w szczególności pomysłowość, jakość
i estetykę wykonania,
2) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w trakcie Jarmarku
Wielkanocnego odbywającego się w dniu 27 marca 2021 r.
na Placu Wolności w Lwówku Śląskim,
3) autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy i nagrody,
4) autorzy prac zakwaliﬁkowanych na wystawę otrzymają pamiątkowe
dyplomy,
5) wszystkie prace zakwaliﬁkowane na wystawę, prezentowane będą
jako elementy dekoracji wielkanocnej na terenie rynku miejskiego
w Lwówku Śląskim w dniach 27.03. - 05.04.2021 r.

4. TEMATYKA KONKURSU I ZASADY UCZESTNICTWA
1) zadaniem konkursowym jest wykonanie pisanki wielkanocnej
poprzez ozdobienie farbami akrylowymi styropianowego jajka,
2) każda szkoła/przedszkole/oddział przedszkolny otrzymuje od
organizatora jednakowe materiały: jajko styropianowe
i zestaw trzech farb akrylowych w trzech kolorach (żółty,
pomarańczowy, zielony),
3) przy wykonywaniu prac należy stosować kolory czyste i unikać
ich mieszania,
4) oprócz dostarczonych przez organizatora farb można we
własnym zakresie użyć również innych farb akrylowych z tym, że
kolory dostarczone przez organizatora powinny być dominujące
na tworzonej pisance,

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych autorów
zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. nr 101 z 2002 r. z późn. zm.),
2) udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem
prawa na wykorzystanie prac na następujących polach
eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym
nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń
nadających się do rozpowszechniania a także prezentowania
prac na wystawach oraz zgodą na ich publiczne wykorzystanie,
3) sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator
konkursu.

2. CELE KONKURSU
1) popularyzacja wiedzy o zwyczajach i obrzędach związanych
ze świętami Wielkiej Nocy,
2) doskonalenie warsztatu plastycznego,
3) prezentacja możliwości twórczych,
4) nauka pracy w zespole.

