
Pisanka to ogólna, zwyczajowa nazwa jaja wielkanocnego zdobionego różnymi 

technikami. 
 

 

Cele konkursu: 

 

 przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycjami 

związanymi ze Świętami Wielkanocnymi 

  zapoznanie z tradycją ludową różnych regionów kraju  

  rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej 

  prezentacja talentów plastycznych 

 

Założenia regulaminowe: 

 

 I. Kategorie wiekowe: 

 

   konkurs rozgrywany będzie w ośmiu kategoriach wiekowych: 

•   I kat. 3l. 

▪  II kat. 4-5 l. 

▪ III kat. 6-7l. 

▪ IV kat  8-9 l. 

▪ V kat. 10 -12 l. 

▪ VI kat. 13-16 l.  

▪ VII kat. 17 -20 l. 

▪ VIII kat. powyżej 20 l. 

 

II. Rodzaj prac: 

 

 pisanka - wykonana dowolną techniką - każdy uczestnik może 

zaprezentować tylko jedną  pisankę  
 

 

prace zbiorowe nie będą oceniane! 

 
Wszystkie prace muszą być umieszczone na podstawkach  

(pudełko, koszyczek, kieliszek itp.) 
umożliwiających ich prezentację oraz opisane  

Informacja przymocowana do podstawki musi zawierać: 
- imię, nazwisko, wiek! (nie klasa),  
 - nazwę i telefon placówki patronującej, 
 -  imię i nazwisko opiekuna artystycznego 

 

Uwaga Placówki!!!        Konieczna lista uczestników!  
Obowiązkiem Placówki jest poinformowanie 

Rodziców/Opiekunów 
o Regulaminie niniejszego Konkursu, zdobytych 

nagrodach i terminie ich wręczenia! 

 

       Jury oceniając prace zwróci uwagę na: 

 

 nawiązanie do tradycji świątecznej 

 pomysłowość 

 staranność wykonania 

 samodzielność wykonania 

 wrażenia artystyczne 

 
O sposobie podziału nagród decyduje jury.  
Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. 

Odbiór nagród wyłącznie w czasie                                            
Wawerskiego   Jarmarku  Wielkanocnego                                                 

w dniu 24 marca 2018 
Nie wysyłamy nagród pocztą.  

 Protokół jury zostanie opublikowany w dniu 20 marca 2018r. na 
stronie internetowej www.wck-wawer.pl/radosc 
 

Nie powiadamiamy placówek, ani uczestników indywidualnych 

o wynikach konkursu. 

 Informacje na ten temat można uzyskać od 20 marca 

również pod numerem tel. 22 615-73-28 

Wszystkie prace  zgłoszone do Konkursu przechodzą 
na własność Organizatora. 

Organizator zastrzega sobie prawo do ich sprzedaży podczas 
Wawerskiego Jarmarku Wielkanocnego. Dochód ze sprzedaży 

przeznaczony będzie na działalność statutową                               
Wawerskiego Centrum Kultury. 

 

    



 

 
 

 

Prace konkursowe należy dostarczyć do  
WCK Filia Radość  

ul. Planetowa 36, 04-830 Warszawa 

 

w dniach 12- 15 marca 2018r. 
w godz. 9:00 - 17:00 

 

((PPOO  WWSSKKAAZZAANNYYMM  TTEERRMMIINNIIEE  PPRRAACCEE  NNIIEE  BBĘĘDDĄĄ  PPRRZZYYJJMMOOWWAANNEE)) 
 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród 

24 marca 2018r.  

podczas  IX Wawerskiego Jarmarku  Wielkanocnego 

  w „Starym Młynie”  

Warszawa – Miedzeszyn ul. Żwanowiecka 20.  

O godzinie rozdania nagród poinformujemy w terminie późniejszym  
 
 

Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne 
 z zaakceptowaniem Regulaminu  w całości. 

 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrań video i zdjęć 

zarejestrowanych z  konkursu  na potrzeby promocji Wawerskiego Centrum 

Kultury. 

 

Udział w konkursie  jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych zawartych  w zgłoszonych do konkursu pracach  (określonych 

w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 13.06.2016  r. Dz. U.  2016 r.  

poz. 922) dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowe.     

 

 

                                                    

  

  

  
                                WAWERSKIE CENTRUM KULTURY   

                                   FFIILLIIAA  RRAADDOOŚŚĆĆ 

                                             zaprasza do udziału  
                                            

 w   MMAAZZOOWWIIEECCKKIIMM    KKOONNKKUURRSSIIEE    PPLLAASSTTYYCCZZNNYYMM    
    

           NNAAJJPPIIĘĘKKNNIIEEJJSSZZAA  

                                                                                  

                                                                                                          PPIISSAANNKKAA                                                           

     Organizator:  

     Wawerskie Centrum Kultury filia Radość                                                     

     ul. Planetowa 36 , 04-830  Warszawa Wawer 

     tel. 22/615/73/28   www.wck-wawer.pl/radosc                            


