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Cele konkursu: 

- zdobywanie i poszerzanie wiedzy o tradycjach i zwyczajach Świąt Wielkanocnych,  

- prezentacja twórczości mieszkańców Gminy Trawniki,  

- integracja mieszkańców Gminy Trawniki. 

Warunki uczestnictwa w konkursie i wykonania pracy plastycznej: 

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach.   

2. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową  

3. Praca musi być wykonana samodzielnie. Prace najmłodszych powinny być stworzone 

zgodnie z umiejętnościami na danym etapie rozwoju dziecka. W przypadku, kiedy rodzic 

pomaga w wykonaniu pracy powinien się również podpisać wówczas praca jest kwalifikowana 

do kategorii rodzinnej. 

4. Tematem tegorocznego konkursu jest baranek wielkanocny- zwycięzca życia nad śmiercią. 

Baranek powinien być formą przestrzenną. Może zostać wykonany dowolną techniką (masy 

plastyczne, papier, wydmuszki itp. produkty). Powinien być formą samodzielnie stojącą.  

5. Prace plastyczne oceniane będą pod względem wartości artystycznych i estetycznych, 

staranności i samodzielności wykonania, oryginalności oraz zgodności z tematyką konkursu. 

Prace plastyczne wraz z kartą zgłoszenia oraz metryczką z imieniem i nazwiskiem autora należy 

dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2023 r. do godz.14.00 do Gminnego 

Ośrodka Kultury w Trawnikach.  

6. Prace plastyczne oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:  

-przedszkolaki 

-klasy 1-3 

-klasy 4-8 

-szkoły średnie i dorośli 

-rodziny, grupy formalne i nieformalne 

7. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród, wystawa prac konkursowych odbędą się 26 

marca 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Trawnikach podczas Kiermaszu 

Wielkanocnego. Nieodebrane prace plastyczne do dnia 28 kwietnia, pozostaną do dyspozycji 

organizatora.  

8. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.  

 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. 

poz. 138, 723.) 1) Podpisanie karty uczestnika jest jednoznaczne z udziałem w konkursie i wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 2) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu 

(przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzców, przyznanie i odbiór nagród, podanie do publicznej 

wiadomości listy uczestników i laureatów, promocja - umieszczenie danych osobowych, w tym wizerunku, na 

stronach www i w lokalnej prasie.) 3) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz 

ich poprawiania. 4) Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości uczestnictwa w konkursie. 


