
Gminny Konkurs Wielkanocny

R e g u l a m i n
Organizator: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach
Telefon kontaktowy: 14 65 17 446
Cel Konkursu: 

-  Zachowanie tradycji związanych z regionem i kalendarzem świąt,
-  Pobudzenie inwencji twórczej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
-  Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci, młodzieży, a także 
dorosłych,
-  Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji kulturowej.

Warunki uczestnictwa:

I. Do konkursu osoby indywidualne lub placówki (np. szkoły, przedszkola) mogą zgłaszać:
1. Pisanki tradycyjne   (minimum 5 sztuk):

a) barwione korą, cebulą, zbożami (barwniki naturalne),
b) skrobane wzory,
c) malowane woskiem,
d) oklejane sitowiem lub włóczkami ( naturalnymi nie barwionymi np. len, wełna, 
        konopie),
e) ozdabiane kwasem solnym. 

            2. Pisanki współczesne:
                    - technika i materiały dowolne, odmienne niż przy pisance tradycyjnej.
            3. Palma wielkanocna:

        - palmy wykonane z surowców naturalnych (w palmie nie używamy kłosów zbóż, 
         ani dodatków sztucznych), powinny być zdobione zgodnie z tradycją naszego
         regionu,
4.      Plastyka obrzędowa   

- wyroby z ciasta (np. baranki, zajączki),
- stroiki wielkanocne,
- wiosenne bukiety, kwiaty z bibuły i krepiny,
- kartki świąteczne wykonywane ręcznie (technika dowolna)

 
II. Każdy uczestnik konkursu, może dostarczyć dowolną ilość pisanek, (tradycyjnych: min. 5 szt.)  

Dostarczone prace należy czytelnie podpisać, podać adres autora lub placówki i określić 
wiek.

          
     III. Oceniamy i nagradzamy prace indywidualnie. Praca zbiorowa otrzymuje jedną nagrodę.  

     IV. Prace należy dostarczyć do Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach, 
           lub do w poszczególnych placówek w Czermnej, Ołpinach, Swoszowej, Szerzynach i Żurowej, 
           do klubów, domów kultury i bibliotek , do dnia 12 marca 2013 r. (wtorek) w godzinach pracy 
           placówek.

     V. Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac konkursowych.
     VI. Interpretacja postanowienia niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora. 
           Werdykt komisji jest niepodważalny.
    VII. Wystawa dostarczonych prac odbędzie się w Domu Kultury w Szerzynach, w dniach 



            14 -15 marca 2013r.  

    VIII. Najlepsze prace (wybrane przez organizatora) wezmą udział w Konkursie Regionalnym
          „Na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową” w Tarnowie. 
           Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 27 marca 2013r. środa, o godz. 13.00 
           w Domu Kultury w Szerzynach. Wtedy także będzie możliwość odbioru prac przez autorów. 

      W Tarnowie przy konkursie jest organizowany kiermasz, chętni mogą sprzedawać swoje prace. 
      W związku z tym, iż prace będą długo uczestniczyć w wystawie proszę użyć dekoracji trwałej 
      ( ostrożnie z żywymi elementami zdobnictwa).

IX. Uczestnicy przystępujący do konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
     w zakresie wymagań organizacji konkursu. 
     Złożenie prac konkursowych oznacza zgodę na publikowanie i wykorzystywanie materiałów 
     fotografowanych i filmowanych prac w prasie oraz w innych mediach reklamowych konkursu. 
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