
REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ GMINY STANIN 

Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie 

Celem konkursu jest 

- Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych; 

- Stworzenie okazji do zaprezentowania przez dzieci, młodzież oraz dorosłych z terenu Gminy Stanin        

własnych pomysłów i techniki wykonania pisanek wielkanocnych oraz form jej zdobienia; 

- Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży oraz dorosłych; 

- Pokaz wartości i tradycji w rodzinie; 

- Integracja społeczności lokalnej. 

PISANKĘ  należy: 

- wykonać własnoręcznie, 

- dostarczyć do biblioteki. 

   Adres: Kosuty 4a 

- termin przyjmowania prac: do 17 marca 2021r. 

- ogłoszenie wyników i rozdanie nagród zostanie ogłoszone po 17 marca br. 

- prace oddane na konkurs nie podlegają zwrotowi 

- głównym kryterium oceny prac będą: pomysłowość, samodzielność wykonania, walory artystyczne i   

  estetyczne 

Każda praca musi być opatrzona opisem zawierającym: 

- imię i nazwisko 

- adres 

- wiek 

- numer telefonu 

- kategorię konkursową 

 Ustala się 2 kategorie konkursowe: 

 I Pisanka wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ 

 II Pisanka wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ  



WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Pisanki tradycyjne muszą być wykonane zgodnie z technikami tradycyjnymi wraz z dawnymi 

wzorami charakterystycznymi dla Lubelszczyzny i jej subregionów. 

2. Pisanki współczesne muszą być zbliżone wielkościowo do naturalnej wielkości jaj ( np. 

kurzych, gęsich, strusich). Materiały i technika wykonania jest dowolna. 

Uczestnicy konkursu z terenu Gminy Stanin: 

I kategoria dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia 

II kategoria młodzież od 15 roku życia i dorośli 

Rozstrzygnięcie konkursu: 

Ocena pracy: 

Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w  

szczególności: 

- gotowe pisanki wielkanocne, 

- wykonane z gotowych materiałów i elementów ozdobnych, 

Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora. Praca, która otrzyma najwięcej głosów  

zostanie nagrodzona. 

Prace nagrodzone zostaną dostarczone na konkurs „ II Wojewódzki Konkurs na Pisankę Wielkanocną” 

do Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin 

Kategoria oceny prac. 

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę: 

- zgodność z regulaminem konkursu, 

- pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu, 

- dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych, 

- wielkość i bogactwo użytych materiałów 

- estetykę wykonania pracy 

 

Kontakt: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie Tel. 25 798 11 03 

Email: gbpstanin@interia.pl 


