
Gminny Konkurs Plastyczny 

na 
 

PISANKĘ - WYDMUSZKĘ 
 

Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Mrozach 

 ul. Adama Mickiewicza 22, 05-320 Mrozy 

 

Regulamin: 

Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych  

z placówek przedszkolno – oświatowych oraz osób indywidualnych z gminy Mrozy. 

 

Cele konkursu: 

 kultywowanie tradycji wielkanocnych; 

 rozwijanie zainteresowao artystycznych dzieci, młodzieży  i dorosłych, inspirowanych 
Świętami Wielkanocnymi; 

 promowanie utalentowanych osób z terenu gminy Mrozy; 

 wymiana doświadczeo z zakresu technik plastycznych. 
 

Warunki Uczestnictwa:  

 wykonanie przez uczestników pisanki - wydmuszki; 
 

Wydmuszka - skorupka jajka, którego zawartość została wydmuchana 

przez małą dziurkę. 

 

 rozmiar wydmuszki jest dowolny – pod warunkiem, że do wykonania pisanki zostało 
wykorzystane prawdziwe jajko ptasie (przepiórcze, kurze, strusie itd.); 

 technika ozdabiania pisanki jest dowolna ( malowanie, oklejane, wydrapywanie itp.); 

 jajko-pisanka musi posiadad stojaczek, wieszaczek, patyczek, podstawkę z waty itp., 
pozwalające na wyeksponowanie wydmuszki; 



 każdy uczestnik może przedstawid jedną pracę, każda placówka może nadesład 
maksymalnie 2 prace w każdej kategorii wiekowej; 

 pisanka musi byd opisana na dołączonej karteczce ( ok. 4cm x 2cm) zawierającą imię, 
nazwisko, kategorie wiekową (+wiek), oraz nazwę szkoły lub placówki; 

 warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie 
jej razem z wykonaną pracą. 

 

 Kryteria oceny prac:   

 zgodnośd z tematem; 

 estetyka i oryginalnośd wykonania; 

 samodzielnośd wykonania. 
 

Przebieg konkursu:   

 termin składania prac – 11 marca 2016 r. do godziny 16.00 w biurze Gminnego  
Centrum Kultury w Mrozach; 

 oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora; 

 najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione (nagrody, dyplomy); 

 wręczenie nagród odbędzie się 20.03.2016 r.  - podczas finału Gminnego Przeglądu 
Teatralnego. 
 

Kategorie wiekowe: 

 przedszkola i zerówki; 
 szkoły podstawowe, klasy I-III; 
 szkoły podstawowe, klasy IV- VI; 
 gimnazja i licea; 
 dorośli. 

 

Organizator nie odsyła prac. 

Odbiór wykonanych pisanek w dniach 23.03.2016 r. – 01.04.2016 r.  
Prace nie odebrane w tym terminie przechodzą na własnośd organizatora. 

Nagrody nieodebrane do 29.04.2016 przechodzą na własnośd Gminnego Centrum Kultury. 

 

Informacji na temat konkursu udziela plastyk Gminnego Centrum Kultury - Weronika Chłopik 

 tel. 25-757-44-79 

 


