
Regulamin konkursu
na palmę, stroik wielkanocny, kartkę świąteczną oraz ozdobę wielkanocną

Organizator:
Chobieński Ośrodek Kultury
Chobienia, Rynek 6
59-305 Rudna
TEL. 76 8439-519
e-mail: chok-chobienia@wp.pl

Cele konkursu:
 Propagowanie tradycji i folkloru związanych ze Świętami  Wielkanocnymi. Pobudzenie inwencji twórczej i 

fantazji w zakresie wykonywania pisanek, kartek, palm i stroików wielkanocnych. Kształtowanie aktywnej 
postawy wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzędami z okresu Wielkiej Nocy. Rozwijanie 
wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych. Prezentacja prac jako element kultury chrześcijańskiej i 
narodowej.

 Nierozerwalnym symbolem Świat Wielkanocnych jest pisanka, palma i kompozycja wielkanocna. Symbole te, to 
nasze dziedzictwo kulturowe, które stanowi o naszej tożsamości. Popularyzacja regionalnej twórczości związanej 
z tematyką Świąt Wielkiej Nocy, jak również stworzenie możliwości konfrontacji artystycznej i poszerzenia 
wiedzy na temat sposobów zdobienia jaj, wykonania palmy i kompozycji wielkanocnych – to cel, jaki przyświeca
konkursowi.

Regulamin Konkursu:
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy ocenianej w następujących kategoriach:

- Palma wielkanocna, 
- Stroik wielkanocny
- Ozdoba wielkanocna /min. 5 szt./
- Kartka świąteczna /min. 5 szt./
- Pisanka /5 szt./

2. Prace konkursowe muszą być czytelnie opisane w widocznym miejscu: imię i nazwisko, wiek (data urodzenia). Prace 
zakupione a zgłoszone do konkursu, nie będą oceniane.
3. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest dostarczyć do organizatora kartę zgłoszenia. 
4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu po jednym rodzaju samodzielnie wykonanej pracy z każdej kategorii (punkt 
1 regulaminu).
5. Konkurs  jest adresowany do mieszkańców Gminy Rudna.
6. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora, przy ocenie -  jury oceniać będzie: estetykę wykonania, walory 
estetyczne, pomysłowość oraz tradycje wielkanocne.
7.Jury dokona oceny w następujących kategoriach wiekowych:

- Kategoria: Przedszkole
- Kategoria: Szkoła Podstawowa klas I – III
- Kategoria: Szkoła Podstawowa klas  IV – VI
- Kategoria:  Gimnazjum  
- Kategoria: osoby dorosłe (od 16 lat wzwyż)

8. Przy ocenie prac brana będzie pod uwagę wierność motywów regionalnych, estetyka wykonania i wkład twórczy.
9. Technika wykonania prac jest dowolna, preferowane materiały naturalne.
10. Postanowienia końcowe – zgłoszenie udziału w konkursie i przekazanie prac do konkursu równoznaczne jest z 
przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatora.
11. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania wszystkich prac zgłoszonych do konkursu.
12. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich  danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb 
niezbędnych w procesie wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody w tym publikacji informacji oraz zdjęć wizerunku 
osobistego i prac konkursowych zarówno w prasie jak i w internecie.   
13.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu. 
14. Prace konkursowe należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 20.03.208r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi – 
21.03.2018r.
15. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące na przetwarzanie danych 
osobowych oraz wizerunku na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 
poz.833 z póz. zm.).

Wszystkie informacje dotyczące spraw nie wyszczególnionych w regulaminie otrzymacie Państwo 
pod numerem telefonu 76 8439 519 oraz 76 8439 509.
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