
 
Wałbrzyski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału  

w konkursie plastycznym "PISANKA WIELKANOCNA" 
 

JAJKO to symbol odrodzenia życia. 
Zwyczaj dekorowania jaj  

w starożytności przynosił pomyślność- tak jest do dziś. 
Zapraszamy, więc Państwa do udziału 

w naszym konkursie. 
 

    ORGANIZATOR: 

  Wałbrzyski Ośrodek Kultury   
     CELE: 

 stworzenie możliwości powszechnego udziału utalentowanych twórców  

w dziedzinie sztuk plastycznych oraz konfrontacji osiągnięć artystycznych, 

 prezentacja dorobku dzieci, młodzieży szkolnej oraz dorosłych w tej dziedzinie, 

 wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli  

i instruktorów prowadzących zajęcia plastyczne. 
 

REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 
1. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci, które ukończyły 5 lat, młodzież  
i dorośli z terenu  Powiatu Wałbrzyskiego. 
2. Każdy uczestnik powinien wykonać, w dowolnej technice, pisankę lub kraszankę,  
nie koniecznie na wydmuszce jajka!: może to być przestrzenna forma styropianowa, przestrzenna forma 
wykonana np. z masy papierowej, drutu, sznurka itp.  
Praca nie może być wykonana z na bazie naturalnego, ugotowanego jajka! 
3. Eksponaty opatrzone kartą informacyjną trwale umocowaną  
i nieuszkadzającą kompozycji zawierającą: imię, nazwisko, wiek autora, telefon, adres z kodem i telefon 
placówki rekomendującej pracę, imię i nazwisko instruktora (nauczyciela), pod którego kierunkiem została 
wykonana; należy dostarczyć do Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Andersa 185 w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia    
13 marca 2012r. 
Prosimy również instruktorów o przekazanie wraz z pracami wykazu autorów prac i tytułów z pieczątką 
instytucji delegującej. 
4. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego 
opakowania nie będą brane pod uwagę. 

POSTANOWIENIA: 
1. Oceny zgromadzonych prac dokona Jury powołane przez Organizatorów. 
2. Decyzja Jury jest ostateczna. 
3. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione: 
    w pięciu grupach wiekowych: 
   - grupa 5-9 lat, 
   - grupa 10-14 lat, 
   - grupa 15-18 lat, 
   - grupa od 19-tu lat wzwyż, 
   - szkoły i placówki specjalne. 
 
4. Jury może przyznać nagrodę specjalną za ciekawą aranżację i pomysł ekspozycji. 
5. Dostarczone prace przechodzą na własność Organizatorów. 
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo swobodnego rozporządzania dostarczonymi pracami, bez wypłaty 
honorariów oraz bez zgody autorów. 
7. Dostarczając prace na konkurs uczestnik: 
 - wyraża zgodę na podanie do wiadomości publicznej jego danych osobowych 

 (nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania), 
 - przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe w następujących  
   polach eksploatacji: 
   * wielokrotne eksponowanie prac, 
   * zamieszczanie fotografii prac w materiałach reklamowych i wszelkiego rodzaju     
      wydawnictwach. 
8. Dostarczenie pisanek na konkurs jest równoznaczne z akceptacją i przyjęciem warunków regulaminu. 
9. Wybrane prace eksponowane będą na wystawie pokonkursowej. 
10.Prace zbiorowe mogą wziąć udział w wystawie, lecz nie będą podlegały ocenie Jury. 
 

UWAGI KOŃCOWE: 
 
1. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się: 21 marca 2012 r., o godz.12.00  
w Galerii „48” Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, przy ul. Andersa 185, 58-304 Wałbrzych. 
2. Lista laureatów ogłoszona zostanie do dnia 19 marca  2013 r. i dostępna będzie: 
    - w siedzibie Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, tel.  74 666 43 61 
    - na stronie internetowej www.wok.walbrzych.pl 

http://www.wok.walbrzych.pl/


    - o wynikach konkursu Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 
3. UWAGA!  
Pisanki powinny być wykonane z wydmuszki naturalnego jajka lub w formie przestrzennej np. ze 
styropianu, masy papierowej, drutu, sznurka itp. Pisanki przygotowane z naturalnych, ugotowanych 

jajek zostaną zdyskwalifikowane!!! 
4. Informacje o konkursie dostępne są też w Internecie pod adresem:  www.wok.walbrzych.pl 
                                        

Zapraszamy do udziału w konkursie 
                                                             
     

Kontakt: 
 

kontakt: Kamila Nadolska 

 

adres:   Wałbrzyski Ośrodek Kultury 

ul. Andersa 185 58-304 Wałbrzych 

tel. 74/ 666 43 61, fax 51 

e-mail:   kamila@wok.walbrzych.pl 

 

 

 

http://www.wok.walbrzych.pl/
mailto:kamila@wok.walbrzych.pl

