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I. Organizator konkursu: 
Centrum Kultury w Gdowie, ul. Krakowska 398, 32-420 Gdów. 
www.ck.gdow.pl 

II. Cele konkursu: 
• propagowanie tradycji, zwyczajów i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi, 
• pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia symboli świątecznych, 
• kształtowanie zainteresowań dzieci i młodzieży tradycyjną kulturą ludową oraz 

plastyką obrzędową, 
• utrzymanie zwyczaju wysyłania życzeń na kartkach świątecznych, 
• stwarzanie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na 

temat zanikających zwyczajów własnoręcznego zdobienia pisanek i wykonywania 
kartek świątecznych. 

III. Zasady uczestnictwa: 
• konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół i świetlic oraz do 

osób indywidualnych, dzieci wraz z dorosłymi (np. prace rodzinne ) w części 
grupowej konkursu, 

• uczestnicy wykonują prace indywidualne – kartka, pisanka (w tej kategorii 
nie przyjmujemy prac wykonanych grupowo), 

• indywidualne lub  grupowe – palma, baranek, 
• do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną drukowanymi literami metryczkę 

(załącznik do niniejszego regulaminu).  
 

IV.  Sposoby wykonania eksponatów na konkurs: 
 

 
• Pisanka 

 
Jest symbolem jaja z którego powstał świat. Tradycja malowania, drapania, kraszenia 
pisanek jest podobno jednym z warunków istnienia świata. Jest to tradycja kiedyś bardzo 
zakorzeniona dziś zanikająca.  
Do konkursu będą przyjęte wyłącznie pisanki wykonane na prawdziwych jajkach, 
wydmuszkach ptasich jaj (kurzych, kaczych, gęsich, indyczych), jajkach 
styropianowych ale tylko naturalnej wielkości jajka kurzego, kaczego lub 
gęsiego. Najwyżej oceniane będzie  w tej konkurencji zastosowanie  tradycyjnych technik 
ludowych: drapanka, kraszanka, rysowanka, wzory geometryczne, czy roślinne. 
 

• Kartka świąteczna 
 
Chcąc zachować zwyczaj składania życzeń na kartach pocztowych, proponujemy wykonanie 
jej samodzielne.  
Do konkursu przyjmowane będą wyłącznie kartki w formacie 15 na 10 cm, mogą 
być w ramce passe partu 0,5 cm z każdej strony. Prace wykonane w innym formacie i w 
innej formie np. plakatu lub wielkiej planszy w kształcie jajka nie będą oceniane w konkursie.  
 

• Palma wielkanocna 
 
Palma jest symbolem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Powinna być 
wykonana z naturalnych materiałów takich jak: gałęzie wierzby, bukszpanu, 



barwinka, borówki, cisu, widłaka, wikliny lub leszczyny z baziami, z jedliny, a nawet z 
gałązek malin lub porzeczki, z traw, mchów itp. W nawiązaniu do tradycji 
wykonywania palm w regionie podkrakowskim. 
Materiałem zdobniczym mogą być kwiaty wykonane z bibuły lub naturalne -  suszone 
oraz prawdziwe wstążki.  Elementy plastikowe są niewskazane jako obce tradycji. 
 

• Baranek  
 

Agnus Dei - Baranek Boży pojawił się w ikonografii jeszcze przed narodzinami 
chrześcijaństwa jako symbol wyzwolenia narodu żydowskiego z niewoli egipskiej. Baranek 
jest postrzegany jako symbol: niewinności, posłuszeństwa, czystości i ofiary. Jest też 
metaforą samego Chrystusa a zatem jednym, z najważniejszych symboli świąt 
wielkanocnych. Pojawia się w liturgii świąt a także towarzyszy nam w tym czasie w naszych 
domach pod różnymi postaciami. 
Prosimy by do konkursu przygotować baranka jako formę przestrzenną, figurę 
wykonaną z dowolnych materiałów, ale w rozmiarze nie przekraczającym 0.50 na 
0.50 m. Dopuszcza się do konkursu prace wykonane grupowo. 
 

V. Kryteria oceny: 
 
Głównym kryterium oceny prac będą:  

• walory artystyczne i estetyczne, 
•  pomysłowość, 
• zgodność materiału i sposobu wykonania z ludowymi tradycjami (dotyczy palmy         

i pisanki). 
 
Zwracamy się z prośbą o przestrzeganie regulaminu i nie przynoszenie do konkursu prac 
gotowych, zakupionych w sklepach lub na straganach.  
 

VI. Miejsce składania prac: 
 Centrum Kultury w Gdowie, ul. Krakowska 398, 32-420 Gdów. 
 

VII. Termin: 
Prace  przyjmujemy od 8 kwietnia (poniedziałek) do 10 kwietnia (środa) od godziny 
9.00 do 21.00. Ocena prac odbędzie się 11 kwietnia  (czwartek) 2019 roku. 
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 12 kwietnia (piątek) o godz. 17.00 
w Centrum Kultury w Gdowie. Serdecznie zapraszamy. 
 

VIII. Uwagi końcowe: 
Jury zastrzega sobie prawo przyznawania dodatkowych nagród oprócz I, II i III miejsca oraz 
wyróżnień we wcześniej  ustalonych  kategoriach. 
Prace prosimy odebrać w dniu rozdania nagród. Prace nieodebrane do 15 
kwietnia 2019 r.  przepadną. 
Informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej www.ck.gdow.pl.  
Dodatkowych informacji udziela Organizator: telefonicznie pod nr Tel. 507 019 380 oraz 
mailowo: kultura@ck.gdow.pl 
  
 

 
 
 



 
Załącznik do regulaminu XII Wielkanocnego 

Konkursu na: Pisankę Tradycyjną, Kartkę Świąteczną, 
  Palmę i Baranka Wielkanocnego 

 
METRYCZKA 
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY  

 
 

NAZWA 
SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/ŚWIETLICY 

 
 
 

KLASA/GRUPA PRZEDSZKOLNA  
 
 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA  
 
 

TELEFON  
 
 

E-MAIL  
 
 

 

KLAUZULA RODO 

XII WIELKANOCNY KONKURS 
 

  Informuję, iż zapoznałam/em się z Regulaminem XII WIELKANOCNEGO KONKURSU 
w roku kulturalnym 2019 i akceptuję warunki w nim zawarte.  

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w metryczce na 
potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika 
konkursu (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).  

  Wyrażam zgodę na prezentację wizerunku mojego/mojego dziecka na potrzeby 
promocji Centrum Kultury w Gdowie. Dane będą przechowywane w Centrum 
Kultury w Gdowie.   

  * Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych 
drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z 
dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2017 poz. 1219) przez Centrum Kultury w Gdowie.  

 *Wyrażenie zgody jest dobrowolne.  
 
 

……………………                                                                                        .………………………………………….  

     (data)                                                                                                                   (podpis) 


