
Regulamin konkursu

1. Organizator:
Wiślańskie Centrum Kultury
Plac B. Hoffa 3, 43- 460 Wisła
tel. 33 855 29 67, 602 177 262

 kultura@wisla.pl

2. Kategorie:
- Przedszkola i klasy 0
- Szkoły podstawowe - klasy I-III
- Szkoły podstawowe - klasy IV - VI
- Gimnazjum i klasy VII Szkoły podstawowej
- Szkoły ponadgimnazjalne
- Osoby dorosłe

3. Cele konkursu:
Celem konkursu jest zachęcanie dzieci, młodzieży i osób dorosłych
do własnoręcznego zdobienia pisanek.
Finałem konkursu jest wyłonienie najpiękniejszych pisanek w poszczególnych kategoriach
oraz ich prezentacja w czasie trwania Wystawy Wielkanocnej. 

4. Termin i miejsce rozstrzygnięcia konkursu:
23 marca 2018 r., godzina 17:00,
Galeryjka Wiślańskiego Centrum Kultury, Plac B. Hoffa 3, Wisła

5. Termin i sposób zgłoszenia pisanek wielkanocnych:
Pisankę wraz ze zgłoszeniem (druk do wypełnienia w Wiślańskim Centrum Kultury; 
należy podać imię, nazwisko, kategorię konkursową, nr telefonu) należy dostarczyć do 
Wiślańskiego Centrum Kultury w terminie do 19 marca 2018 r.,
od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16:00.

6. Warunki uczestnictwa:
W konkursie może wziąć udział każdy, kto ma chęci i pomysł na wielkanocne pisanki
(dzieci, młodzież, dorośli). Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do WCK wielkanocnych pisanek 
oraz wypełnienie formularza - zgłoszenia konkursowego. Każdy uczestnik może zgłosić JEDNĄ
wielkanocną pisankę wykonaną własnoręcznie i samodzielnie.

7. Kryteria oceniania:
Pośród wszystkich zgłoszonych pisanek zostaną wybrane najpiękniejsze.
Organizator ma prawo do wyróżnienia dodatkowych pisanek.
Wyboru najpiękniejszych pisanek dokonają Jurorzy powołani przez WCK.

8. Nagrody:
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa w konkursie.
Pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii będą nagradzane rzeczowo.

9. Postanowienia końcowe:
Pisanki konkursowe będą stanowiły dekorację w Galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury
w czasie trwania wystawy wielkanocnej.
Pisanki konkursowe przechodzą na własność organizatora.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania zdjęć pisanek oraz zdjęć wykonanych
w czasie rozstrzygnięcia konkursu na własnych stronach internetowych, na materiałach
promocyjnych i innych. 
 

 

Partner Miasta Wisła:

Najpiękniejsza
Wielkanocna

Pisanka
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