
Regulamin Rodzinnego Konkursu Wielkanocnego „ Najpiękniejsza Kaszubska Pisanka”. 

 

I. Organizator:

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie. 

 

II. Cele Konkursu:

1.  Rozbudzanie  zainteresowania  symboliką  i  tradycjami  Świąt  Wielkanocnych,  krzewienie
obyczajowości.

2. Kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży, pobudzenie aktywności twórczej młodych artystów. 

3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej oraz kreatywności. 

4. Integracja rodzin poprzez wspólne spędzanie czasu.

 

III. Tematyka konkursu:

Wykonanie kaszubskiej pisanki wielkanocnej w formie przestrzennej.

 

IV. Zasady konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do rodzin z terenu Gminy Parchowo. 

2. Każda rodzina może wykonać tylko jedną pisankę. 

3. Pod uwagę brane są wyłącznie formy przestrzenne w kształcie pisanki z akcentami kaszubskimi.

4. Pisankę można wykonać z dowolnych materiałów. 

5. Pisankę należy dostarczyć do siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Parchowo przy ulicy Strażackiej
2 w Parchowie do 2.04.2022 r. wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową, która stanowi Załącznik do
regulaminu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac bez karty zgłoszenia.

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania
prac  w  następujących  polach  eksploatacji:  używania  ich  w  Internecie  oraz  w  innych  formach
utrwaleń,  nadających  się  do  rozpowszechniania  w  ramach  działań  promocyjnych  Gminnego
Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie oraz z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych
osobowych uczestnika.

8.  Organizator  nie  zwraca  prac  konkursowych.  Prace  konkursowe  będą  tworzyły  wielkanocną
wystawę w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Parchowo. Wystawa prac potrwa do 30.04.2022
roku. 

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

 

V. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:

1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: 4.04.2022 r. na stronie www.gckib-parchowo.pl
oraz profilu społecznościowym w serwisie Facebook - @GCKiBParchowo.

http://www.gckib-parchowo.pl/


2. Komisja konkursowa złożona z pracowników GCKiB w Parchowie przyzna nagrody rzeczowe za
trzy  najlepsze  prace  oraz  ewentualne  wyróżnienia.  Dodatkowo  zdjęcia  prac  laureatów  zostaną
opublikowane w przedświątecznym – kwietniowym wydaniu Czasu Parchowa.

3. Prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę. 

PRACE  POWINNY  BYĆ  OZNACZONE  TWARDĄ  METRYCZKĄ  PRZYTWIERDZONĄ  DO  PISANKI,
ZAWIERAJĄCĄ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE: IMIĘ I NAZWISKO ZGŁASZAJĄCEGO.

 

VI. Kryteria oceny:

1. Wkład pracy, 

2. Walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki),

3. Oryginalność i pomysłowość,

4. Ogólne wrażenie estetyczne poszczególnych prac konkursowych,

5. Zgodność z tematyką konkursu. 

 

VII. 

Wszystkie  decyzje  komisji  konkursowej  są  ostateczne  i  nie  podlegają  zaskarżeniu.  Organizator
zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  konkursu  lub  jego  przesunięcia  z  przyczyn  od  niego
niezależnych lub małej ilości zgłoszeń. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie
mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


