
REGULAMIN KONKURSÓW WIELKANOCNYCH 2023 
 

§1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem konkursów wielkanocnych 2023 jest Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale,  

ul. Bohaterów Września 42, 32-043 Skała, NIP 677 11 20 805, REGON 001265367.  
2. Konkursy organizowane są w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi. 
3. Konkursy na pisankę oraz na kartkę wielkanocną skierowane są do dzieci w wieku 5 do 13 lat, konkurs 

palm Wielkanocnych skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich (KGW), Szkół oraz grup 
zorganizowanych, rodzin i indywidualnych wytwórców.  

4. Celem konkursów jest popularyzowanie wiedzy o zwyczajach i obrzędach związanych z Niedzielą 
Palmową i Wielkanocą poprzez zaktywizowanie dzieci i dorosłych do pracy twórczej.  

 
§2 

Zasady konkursów 
1. Prace konkursowe oceniane będą w kategoriach: 

Pisanka oraz kartka wielkanocna 
I kategoria - dzieci w wieku 5-7 lat 
II kategoria - dzieci w wieku 8-10 lat 
III kategoria - dzieci w wieku 11-13 lat. 
Palma wielkanocna 
I kategoria - najładniejsza palma wielkanocna – KGW, szkoły, grupy zorganizowane 
II kategoria - najładniejsza palma wielkanocna – wykonanie indywidualne/ rodziny. 

2. Z każdej kategorii zostaną wyłonione i nagrodzone trzy najlepsze prace.  
3. Technika i format prac: 

Pisanka - wykonana na wydmuszce lub przestrzenna praca plastyczna o kształcie jajka ozdobiona 
dowolną techniką (malowanie, haftowanie, barwienie, wyklejanie itp.) nie przekraczająca 20 cm.  
Kartka wielkanocna – wykonana w formacie A5 lub A4. Oceniany będzie projekt strony 
tytułowej. Technika dowolna (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.) 
Palma wielkanocna – powinna nawiązywać do tradycji zdobienia i święcenia palm. Upleciona  
z wikliny, bukszpanu, przybrana ręcznie robionymi kwiatami z bibuły, wstążkami itp., w rozmiarze 
nie przekraczającym 3 metrów.  

4. Prace zgłoszone w konkursie na pisankę oraz kartę wielkanocną powinny posiadać tylko jednego 
autora.  
Palmy wielkanocne mogą być wykonane przez grupy zorganizowane, rodziny lub indywidualnie.  

5. Pisanki oraz kartki wielkanocne należy dostarczyć do dnia 24 marca 2023 roku do Miejsko - Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Skale - Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale, ul. Bohaterów Września 
42, w godzinach pracy biblioteki tj. 7:00 – 19:00. 

6. Do każdej pracy konkursowej na pisankę i kartkę wielkanocną należy dołączyć informację: imię, 
nazwisko i wiek autora - kategoria konkursowa oraz numer telefonu kontaktowego i adres e-mail do 
rodzica/ prawnego opiekuna.  
Koła Gospodyń Wiejskich, szkoły oraz grupy zorganizowane powinny potwierdzić udział w konkursie 
palm wielkanocnych do dnia 24 marca 2023 roku pod numerem telefonu 579 470 970 lub  
12 389 10 91. 

7. O wyłonieniu zwycięzców konkursów zdecyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. 
8. Ocenie podlegać będzie:  

- tradycja 



- oryginalność 
- dbałość o szczegóły 
- wykonanie 
- estetyka pracy 
- walory estetyczne 

9. Decyzja Komisji Konkursowej jest niezmienna i nieodwołalna.  
10. Nagrody w konkursie zostaną ufundowane przez Organizatora. 
11. Transport Palm Wielkanocnych na miejsce rozstrzygnięcia konkursu – Sanktuarium Matki Bożej 

Różańcowej w Smardzowicach, leży po stronie ich wytwórców.  
12. Laureaci konkursów zostaną poinformowani telefonicznie i/ lub e-mailowo o sposobie, terminie  

i miejscu odbioru nagród. 
13. Rozstrzygnięcie konkursów na pisankę oraz kartkę świąteczną nastąpi w ciągu tygodnia  

od 24.03.2023 roku.  
Rozstrzygnięcie XXIII Konkursu Palm Wielkanocnych nastąpi po Mszy Świętej (godz. 12:00)  
w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzowicach dnia 02.04.2023 roku.  

14. Złożenie pracy konkursowej, oznacza zgodę uczestnika i akceptację warunków niniejszego 
regulaminu. 

15. Autorzy prac wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych 
i filmowych dotyczących wykonanych prac w prasie oraz innych mediach reklamujących konkursy. 
Jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na 
potrzeby konkursu zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)  

16. Dodatkowe informacje na temat konkursów można uzyskać pod numerem telefonu 579 470 970  
i 12 389 10 91 lub adresem e-mail: biuro@cksir-skala.pl. 
 

 


