
REGULAMIN 
XI Gminnego Konkursu Pisanek / Kraszanek Wielkanocnych 

 
 

Nierozerwalnym symbolem Świąt Wielkanocnych jest pisanka. Pisanki to również nasze 
dziedzictwo kulturowe, które stanowi o naszej tożsamości. Popularyzacja regionalnej twórczości 
związanej z tematyką świąt Wielkanocy, jak również stworzenie możliwości konfrontacji artystycznej i 
poszerzenia wiedzy na temat sposobów zdobienia wielkanocnych jaj – to cel, jaki przyświeca 
konkursowi, do którego Was zapraszamy, licząc na ciekawe prace. 
I. Organizator 
Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo 
Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół 
Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie 
II. Cele konkursu 
– Zachowanie tradycji wykonywania pisanek / kraszanek wielkanocnych. 
– Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania pisanek z wykorzystaniem akcentów 
regionalnych. 
– Prezentacja pisanek wielkanocnych jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej. 
– Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży. 
– Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci i młodzieży, wobec sztuki i tradycji kulturowej 
związanej z obrzędami okresu Świąt Wielkiej Nocy. 
– Popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów i efektów pracy nauczycieli. 
III. Warunki uczestnictwa 
1. Uczestnicy zobowiązani są zgłosić udział w konkursie do 20 marca 2022r. GOK w Jaraczewie, przy 
ul. Kolejowej 4, telefonicznie na numer: 695 126 122 lub mailowo na gok@jaraczewo.pl  
2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych Gminy Jaraczewo. 
3. Uczestnik zgłasza do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.(technika dowolna). 
4. Pisankę należy opatrzyć w metryczkę zawierającą następujące dane: imię, nazwisko i miejscowość. 
5. Pisankę należy dostarczyć do 1 kwietnia 2022 roku, do siedziby GOK w Jaraczewie. 
6.Pisanki nie zgłoszone lub nie dostarczone w wymaganym terminie nie będą brały udziału w konkursie. 
7. Wystawiana w konkursie pisanka / kraszanka może być jajkiem kurzym, kaczym, strusim czy  
przepiórczym lub wydmuszką, lecz nie może być surowym jajem i nie powinna być wykonana ze 
styropianu, czy innych sztucznych tworzyw.  
IV Nagrody: 
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu, które wybierze spośród wszystkich 
uczestników jednego zwycięzcę przyznając mu główną nagrodę oraz dodatkowo może wyróżnić dwóch 
uczestników przyznając im II i III nagrodę.  
Komisja oceniać będzie pisanki / kraszanki wielkanocne dostarczone przez uczestników w Sali GOK w 
dniu 6 kwietnia 2022r. 
V Miejsce i czas trwania konkursu: 
a) Prezentacja prac konkursowych odbędzie się  10 kwietnia, podczas XI Kiermaszu Wielkanocnego. 
b) Około godz.16.30 nastąpi ogłoszenie wyników oraz zostaną przyznane nagrody.  
c) Prezentacja pisanek dla publiczności potrwa do 17.00. 
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