
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

 

„BARANEK WIELKANOCNY" 

 I. ORGANIZATOR: 

     Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie 

     27 – 760 Łoniów, Łoniow 56 

     Tel. 15 866 99 68 e-meil: gokloniow@interia.pl  

 

II. CELE KONKURSU: 

- kultywowanie Wielkanocnej tradycji i obrzędów ludowych związanych ze Świętami  

  Wielkanocnymi 

- rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych, 

- zainteresowanie dzieci rękodziełem ludowym, 

- promowanie młodych talentów plastycznych, 

- rozbudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci, młodzieży i dorosłych, 

- poznawanie różnorodnych tradycyjnych wzorów, motywów zdobniczych i technik  

  plastycznych w zależności od regionu ich pochodzenia. 

  
 III. TEMATYKA PRAC: 
        -  Przedmiotem konkursu jest BARANEK WIELKANOCNY  wykonany zgodnie z obrzędami   

           religijnymi, rodzinnymi oraz ludowymi. 

  
IV. UCZESTNICY KONKURSU: 

      - Konkurs kierowany jest do dzieci przedszkolnych i ich rodziców, uczniów szkół      
        podstawowych, oraz osób dorosłych. 
 

V. PRACE KONKURSOWE OCENIANE BĘDĄ W CZTERECH KATEGORIACH    

     WIEKOWYCH: 

1. I – przedszkolaki i ich rodzice /w tej kategorii dopuszczamy wykonanie  
wspólnej  pracy przez dziecko i rodzica/. 

2. Kategoria II – uczniowie klas I-III. 
3. Kategoria III- uczniowie klas IV-VIII. 
4. Kategoria IV Kategoria – osoby dorosłe. 
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VI. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU: 

1. Praca musi być wykonana indywidualnie przez jednego uczestnika, nie oceniamy prac 
wykonanych zespołowo (wyjątek stanowią dzieci przedszkolne i ich rodzice). 

2. Prace powinny nawiązywać do tradycji Wielkanocnych, wierzeń religijnych 
i ludowych. 

3. Konstrukcja baranka powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być 
przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się i nie uległy zniszczeniu 
w transporcie lub przy montażu wystawy pokonkursowej. 

4. Baranki mogą być wykonane z dowolnych materiałów. 
5. Nie biorą udziału w konkursie prace wykonane z gotowych, zakupionych elementów 

(figurek, ozdób itp.). 
6. Forma przestrzenna. 
7. Po wykonaniu pracę należy sfotografować i przesłać w formie zdjęcia JPG na adres;  

gokloniow@interia.pl a następnie dostarczyć osobiście do GOK do dnia 19.03.2021 r. 
8. Dostarczone  prace muszą zawierać metryczkę czyli: 

• dane autora: imię i nazwisko, wiek, miejscowość, telefon kontaktowy, 

• zgodę na wykorzystanie zdjęć wykonanych prac do celów promocyjnych oraz  
zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

VII. NAGRODY: 

 Przewidziane są 3 nagrody główne (I, II, III miejsce) w każdej kategorii wiekowej oraz dwa 
wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w 
konkursie. 

VIII. WYNIKI KONKURSU:  

Lista laureatów konkursu w formie protokołu pokonkursowego umieszczona zostanie  

na Strobie GOK na profilu FB GOK   - 29 marca 2021 r.  

UWAGA!!! W protokole poinformujemy o sposobie odbioru nagród dla laureatów   

i dyplomów dla uczestników. 

IX. WYSTAWA POKONKURSOWA: 

Wszystkie dostarczone prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie. Wystawę będzie można obejrzeć od 29 marca  do 

23 kwietnia 2021 r. Dodatkowo nadesłane prace w formie elektronicznej zostaną 

przedstawione na wystawie wirtualnej i zaprezentowane na stronie internetowej GOK i na 

profilu FB GOK. 
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X. KRYTERIA OCENY: 

Komisja oceni prace według następujących kryteriów: 

• zgodność z tematem, 
• pomysłowość i oryginalność, 
• staranność i estetyka wykonania oraz trwałość konstrukcji 
• walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki) 
• samodzielność wykonania pracy 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 


