
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„ Zajączek Wielkanocny ”  

 

Postanowienia ogólne : 

1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. „ Zajączek Wielkanocny” jest Miejskie Centrum 

Kultury im. Wł. St. Reymonta z siedzibą w Tuszynie, ul. Noworzgowska 20A, tel. 42 614-25-89. 

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.  

 

Cele i temat: 

1. Tematem konkursu jest Zajączek Wielkanocny 

2. Celem konkursu jest:  

 Kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych, 

 Pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętami Wielkanocnymi, a zwłaszcza  

znaczeniem Zajączka Wielkanocnego w obrzędowości ludowej,  

 Pobudzenie wyobraźni konstrukcyjnej,  

 Rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej dzieci w formie doskonalenia różnorodnych technik 

plastycznych;  

 Poszukiwanie twórczych i oryginalnych rozwiązań;  

 Rozwijanie i poszerzanie kreatywności wśród dzieci.  

 Integracja rodzin, dzieci i rodziców 

Uczestnicy: 

Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkola i uczniów szkoły podstawowej. 

Obejmuje cztery grupy wiekowe: 

 I grupa wiekowa – przedszkole, 

 II grupa wiekowa – szkoły podstawowe, klasy I – III,  

 III grupa wiekowa – szkoły podstawowe, klasy IV – VI,  

 IV grupa wiekowa – szkoły podstawowe, klasy VII – VIII.  

 



 

Warunki uczestnictwa: 

1. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia w konkursie jednej pracy plastycznej nawiązującej do 

tematu konkursu, wykonanej indywidualnie i samodzielnie.  

2. Do wykonania pracy zastosować można różnego rodzaju materiały plastyczne i ozdobne w 

zależności od koncepcji autora. W konkursie oceniane będą prace spełniające następujące 

kryteria: 

- Wykonane dowolną techniką plastyczną: malarstwo, rysunek, wyklejanie, rzeźba (modelina 

lub masa solna), forma przestrzenna - technika dowolna.  

- Format prac płaskich: A4,  

- Format prac  przestrzennych : od 20 cm do 30 cm.  

3. Praca musi być opisana. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową będącą załącznikiem nr 1 

do regulaminu (brak karty zgłoszeniowej jest równoznaczny z wyłączeniem pracy z konkursu ze 

względów formalnych).  

4. Po rozstrzygnięciu konkursu prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w 

MCK w Tuszynie oraz jako zdjęcia na FB MCK Tuszyn. 

5. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu.  

6. Zajączki Wielkanocne należy dostarczyć do dnia: 24.03.2021 roku (środa) `na adres Miejskiego 

Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie ul. Noworzgowska 20A, 95-080 Tuszyn,  

osobiście bądź za pośrednictwem poczty, z dopiskiem: „Zajączek Wielkanocny” 

 

Ocena i nagrody: 

1. Zajączki Wielkanocne będą oceniane według następujących kryteriów: 

-opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów,  

-wkład  pracy,  

-estetyka pracy,  

-walory plastyczne.  

2. Komisja Konkursowa do dnia 26 marca 2021 roku oceni Zajączki Wielkanocne w czterech 

ww. kategoriach wiekowych. 

3. W każdej grupie przyznane zostaną nagrody i dopuszcza się przyznanie wyróżnień. 

4. Wyniki konkursu zostaną przekazane poprzez media społecznościowe na profilu FB MCK oraz na 

stronie internetowej www.mcktuszyn.pl 

   
 



 
Przepisy ogólne: 
 
1. Udział w konkursie jest bezpłatny, dobrowolny i oznacza akceptację regulaminu. 
 
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące, na 

przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zgodę na 

wykorzystanie wizerunku prac na potrzeby promocji konkursu w mediach społecznościowych, na 

stronie internetowej organizatora i Gminy Tuszyn oraz w gazecie „Echo Gminy Tuszyn” (zgodę dla 

osób niepełnoletnich wyraża rodzic/opiekun prawny). 

3. Uczestnicy wyrażają zgodę powierzenia organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania 

prac plastycznych. 
 
4. Niezastosowanie się do któregoś z punktów w regulaminie powoduje dyskwalifikację.  
5. Karta zgłoszenia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
6. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznego decydowania przy wyborze i nagradzaniu prac. 
 

7. Więcej Informacji dotyczących konkursu można uzyskać pod nr  telefonu : 42 614-25-89  

oraz adresem e - mail: sekretariat@moktuszyn.pl 

 


