
REGULAMIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

KONKURSU                                                                                  

na NAJŁADNIEJSZĄ                                                                             

PISANKĘ WIELKANOCNĄ                                                                                                                                

 

§ 1 

WARUNKI OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest  Parczewski Dom Kultury  ul. Bema 5 tel. (83) 355 12 45 

 § 2 

PRZEDMIOT I CELE KONKURSU 

1. Przedmiotem Konkursu jest: 

- wykonanie pisanki wielkanocnej  

2. Celem Konkursu jest: 

- podtrzymywanie tradycji                                                                                                                                                                                                            

- popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze świętami 

wielkanocnymi 

 § 3 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs jest otwarty. 

2. Uczestnicy Konkursu zgłaszając swój udział w Konkursie, akceptują jego regulamin 

oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Jury.  

3. Do konkursu można zgłaszać pisanki wykonane własnoręcznie.  

4. Do konkursu w technice tradycyjnej /drapanej, batikowej będą przyjmowane 

wyłącznie pisanki wykonane na jajach lub wydmuszkach kurzych, kaczych, gęsich, 

indyczych, perliczych, strusich.                                                                                                                                     

5. UWAGA  !!! Pisanki zdobione technikami współczesnymi tj. technika ażurowa- 

wycinanie i grawerowanie w skorupce jaj, oraz malowane farbami artystycznymi, 

powinny być wykonane wyłącznie na wydmuszce jaj.                                                             

Technika decoupage dozwolona tylko na jaju akrylowym lub styropianowym.                                                

6.  Uczestnik zobowiązany jest przedstawić do oceny minimum 5 pisanek wykonanych 

wybraną techniką zdobienia. 

7. Prace  należy dostarczyć najpóźniej do 10 marca 2016r. na adres Parczewskiego 

Domu Kultury ul. Bema 5 

8. Do prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeń. 



§ 4  

REGUŁY KONKURSU  

1. Ocenie konkursowej podlegają: 

- walory artystyczne , estetyczne , zgodność materiału i sposobu wykonania prac.                                                                                                                                                               

3. W Konkursie przewidziane są nagrody pieniężne w dwóch kategoriach:    

 PISANKA TRADYCYJNA i PISANKA WSPÓŁCZESNA 

4. Jury zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród oprócz I, II i III miejsca.     

Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

5. Odbiór nagród  w sekretariacie PDK w dniach od  21-24 marca 2016r                                       

w godz. 8.00-18.00    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Pisanki nagrodzone przechodzą na własność organizatora. 

     Pisanki zgłoszone na konkurs, nienagrodzone będą do odebrania za pokwitowaniem                                                  

w sekretariacie PDK  od dnia  21 - 24 .04. 2016r.  w godz. 8.00-18.00    

                                                                                                                                                                         

Prace nieodebrane w terminie  zostaną zniszczone.                                                                        

7. Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane                                                            

do wiadomości na stronie  www.pdkparczew.pl  

  


