
 
REGULAMIN 

Wielkanocnego konkursu - „Tradycyjna pisanka Wielkanocna” 
 
Organizator: 
 
Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach- Filia Biblioteczna w śytkiejmach 
 
Cel konkursu: 

 
− promowanie produktu związanego z tradycją Wielkanocną popularyzującą nasz 

region oraz edukacja etnograficzna w tym zakresie  
− kultywowanie tradycji ludowego zdobnictwa pisanek i wytwarzanie przedmiotów 

tradycyjnej kultury plastycznej związanej z okresem  Wielkanocnym 
− propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi 
− ochrona dziedzictwa kulturowego, tradycji i lokalnej toŜsamości 
− wyłonienie ludzi zajmujących się tworzeniem i kultywowaniem sztuki i tradycji wsi 
− propagowanie rękodzielnictwa i sztuki tradycyjnej  
− pogłębienie wiedzy na temat symboliki związanej z obrzędowością ludową Świąt 

Wielkanocnych 
− rozwijanie uzdolnień i zainteresowań 

 
Przedmiot konkursu: 
 
1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Dubeninki. 
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców, profesjonalnych  

i nieprofesjonalnych rękodzieła artystycznego i ludowego nawiązujących do dawnej 
tradycji Wielkanocnej  

3. Przedmiotem konkursu są Pisanki Wielkanocne zdobione metodą  tradycyjną: i metodą 
rytowniczą- drapanki: 
− malowane naturalnymi barwnikami: w wywarze z łupin cebuli, kory dębu itp. 
− zdobione za pomocą batiku przy uŜyciu wosku  
− zdobinie techniką rytowniczą (drapanka) 

4. Pisanki powinny być wykonane na wydmuszkach jaj.  
Jaja gotowane i jaja z masy plastycznej  nie będą brane pod uwagę. 

5. Do konkursu naleŜy przedłoŜyć 
− wydmuszki jaj kurzych i innych- min. 3 szt., 
− wydmuszki jaj strusich – 1 szt., 
− wydmuszki jaj gęsich – 1 szt., 
− wydmuszki jaj drapanych – 1 szt., 

6. Zgłoszone prace konkursowe muszą być własnoręcznie wykonane. 
7. ZłoŜone prace zostaną ocenione przez komisję konkursową,  
8. Kryteria oceny: 

− zastosowane techniki – 5 pkt. 
− walory artystyczne - 5 pkt. 
− estetyka- 5 pkt. 
− nawiązanie do tematu- 5 pkt.  

 



 
9. Prace konkursowe wraz z załączoną kartą uczestnictwa (informacja o autorze: imię  

i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu) naleŜy dostarczyć do dowolnej placówki 
Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach: Filii Bibliotecznej w śytkiejmach lub 
Świetlicy Wiejskiej w śytkiejmach lub Świetlicy w Linowie lub Gminnego Ośrodka 
Kultury w Dubeninkach do 09 kwietnia 2014 r. do godz. 16.00 

10. Prace przekazane do konkursu przechodzą na własność organizatora. 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 
12. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się  13 kwietnia 2014 r. 

(niedziela) o godz. 1400 podczas wystawy „Spotkanie z pisanką” połączonej z 
kiermaszem Wielkanocnym w Świetlicy Wiejskiej w śytkiejmach. 

Uwagi: 
� wystawę prac konkursowych moŜna będzie oglądać do dnia 30 kwietnia 2014r. w 

Filii bibliotecznej w śytkiejmach 
� na wystawę moŜna przynieść prace poza konkursem, które to podczas wystawy 

będzie moŜna sprzedać 
� Informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy tel. 087 6159620, 87 

6158302) 
� GCK Dubeninki Filia Biblioteczna w śytkiejmach zaprasza wszystkich 

twórców oraz miłośników sztuki do wzięcia udziału w kiermaszu 
wielkanocnym „Spotkanie z pisanką- śytkiejmy 2014 r.” 13 kwietnia 2014 r. 
(niedziela) o godz. 1400., w Świetlicy wiejskiej w śytkiejmach.  

� w kiermaszu moŜe wziąć udział kaŜdy twórca, który zgłosi swój udział w jednej z  
w/w wymienionych placówek w  terminie do 10 kwietnia br.  

 
 

KARTA UCZESTNICTWA 
 

zgłaszam swoje uczestnictwo w konkursie 
„Tradycyjna Pisanka Wielkanocna”  

 
1. Imię i Nazwisko ………………………............……………………………......................... 

 

2. Adres, poczta …………………................................................................……..................... 

 

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

4. e-mail, nr. Tel. ......................................................................................………..................... 

 

   WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz nieodpłatnego 
wykorzystania wizerunku w celach konkursowych oraz dla potrzeb organizacji i promocji 
przedsięwzięcia pn. „Spotkanie z pisanką”, a takŜe fotografii moich prac do celów  
promocyjnych i reklamowych zgodnie z Ustawą z dnia29.08.1977r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U.nr 133, poz.883 z póź. zm.) 
 
 
....................................................                            ........................................................ 
           (Miejscowość, data)                                                                         (Podpis czytelny) 

 


