
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Słupi  

OGŁASZA 

GMINNY KONKURS NA 

„KARTKĘ WIELKANOCNĄ” 

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY SŁUPIA 

 

 Cele konkursu: 

 Propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi, 

 Rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej, 

 Pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych z Wielkanocą, 

 Rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej dzieci i młodzieży w formie 

doskonalenia różnorodnych technik plastycznych, 

 Poszukiwanie twórczych i oryginalnych rozwiązań, 

 Rozwijanie i poszerzanie kreatywności wśród dzieci i młodzieży, 

 

 Uczestnicy: 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Słupia. Obejmuje 

cztery grupy wiekowe: 

 I grupa wiekowa – uczniowie z klas „0”, 

 II grupa wiekowa – uczniowie z klas I - II, 

 III grupa wiekowa – uczniowie z klas III – IV, 

 IV grupa wiekowa –  uczniowie z klas V - VIII 

 Warunki: 

 Kompozycja płaska 

 Technika wykonywania pracy dowolna 

 Praca wykonana na sztywnej kartce: brystolu 

 Wymiar kartki: A4 lub A5 

 W prace wkomponowane powinno być hasło „Wesołych Świąt” 

 W konkursie uczestniczą osoby indywidualne  

 Prace przesłane na konkurs muszą być wykonane samodzielnie 

IV        Wymagania dotyczące prac: 



 Każdy uczestnik może dostarczyć jedną prace 

 Praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora: wiek, klasa, nazwa i adres 

szkoły, 

 Kartki Wielkanocne wraz z kartą zgłoszeń i klauzulą RODO  należy dostarczyć 

do 29.03.2021 r. tj. poniedziałek do godz. 15.30 do Gminnego Ośrodka Kultury i 

Sportu w Słupi. 

 Zgłoszenie kartki wielkanocnej do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem 

przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów 

konkursu. Zgłoszenie osoby, która nie ukończyła 18 lat, musi być podpisane 

przez jej opiekuna (rodzica). 

 

 

V      Ocena i nagrody: 

 Kartki Wielkanocne będą oceniane według następujących kryteriów: 

- ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, 

- opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów, 

- wkład  pracy,  

- samodzielność, 

- estetyka pracy, 

- walory plastyczne, 

 Komisja Konkursowa do dnia 02.04.2021 r. oceni kartki wielkanocne w czterech 

kategoriach wiekowych. 

 Wyniki konkursu, zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac, 

zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu     

w Słupi: www.gokisslupia.naszgok.pl do dnia 02.04.2021 r. 

VI        Uwagi końcowe: 

 Organizatorzy zapewniają miejsce na prezentację prac –  kartek wielkanocnych. 

 Organizator zapewnia sobie prawo do zmiany regulaminu. O wszystkich zmianach 

dotyczących czasu i przebiegu konkursu zainteresowani zostaną wcześniej 

powiadomieni i będą ogłoszone na stronie internetowej 

www.gokisslupia.naszgok.pl 

 Więcej informacji dotyczących konkursu można uzyskać pod nr tel. 661565187 

 

http://www.zpokolbaskowo.pl/

