
 

 

Regulamin Gminnego konkursu plastyczno-przestrzennego „ Najpiękniejsza Rodzinna Pisanka” 

I. Organizator: 

    Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo ul. Drzewiarza 8, 84-241 Gościcino  

    kontakt: 58 736-47-85, 58 736- 47-76, e-mail: centrumkultury@bckgw.pl   www.bckgw.pl  

    pod Patronatem Wójta Gminy Wejherowo 

 

II. Cele Konkursu: 

     Rozbudzanie zainteresowania symboliką i tradycjami Świąt Wielkanocnych, krzewienie obyczajowości.  

     Kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży, pobudzenie aktywności twórczej młodych artystów, 

     Rozwijanie wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej oraz kreatywności. Integracja rodzin poprzez 

     wspólne spędzanie czasu. 

 

III Tematyka konkursu: 

     Wykonanie rodzinnej pisanki wielkanocnej w formie przestrzennej w dowolnej technice. 
 

IV. Zasady konkursu: 
1. Konkurs skierowany jest do rodzin z terenu Gminy Wejherowo. Praca musi być wykonana rodzinnie. 

2. Każda rodzina może wykonać tylko jedną pisankę (kompozycję pisanek) wielkości dowolnej. 

3. Pod uwagę brane są wyłącznie formy przestrzenne w kształcie pisanki, lub nawiązujące do tradycji 

wielkanocnych - mile widziane akcenty kaszubskie. 

4. Pisankę można wykonać w dowolnej technice i z dowolnych materiałów. 

5. Pisankę należy dostarczyć do Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo przy ul. Drzewiarza 2 lub 

    jej Filii w Bolszewie na ul. Reja 9 oraz Bieszkowicach ul. Szkolna 4 wraz z wypełnioną kartą 

    zgłoszeniową, która stanowi Załącznik do regulaminu.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac bez karty zgłoszeń. 

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac 

    w następujących polach eksploatacji:, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, 

    nadających się do rozpowszechniania w ramach działań promocyjnych Biblioteki i Centrum Kultury       

    Gminy Wejherowo oraz z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika.  

8. Organizator nie zwraca prac konkursowych. Prace konkursowe będą tworzyły wystawę w Bolszewie 

     w bibliotece przy ul. Reja 9 . 

 

V. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody: 

1. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się dnia 08.04.2022 r. na stronie i Facebooku Organizatora oraz 

    poprzez telefoniczne powiadomienie uczestników konkursu. 
2. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo 

    przyzna nagrody za trzy najlepsze prace oraz ewentualne wyróżnienia. 

Kryteria oceny: 

 Wkład pracy 

 Walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki) 

 Oryginalność i pomysłowość 

 Ogólne wrażenie estetyczne nadesłanych prac  

 Zgodność z tematyką konkursu 

3. Nagrody : 

 I miejsce 300,00 zł + bilet dla całej rodziny do Parku Ewolucji w Sławutówku. 

 II miejsce 300,00 zł  

 III miejsce 200,00 zł  

 Wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych 
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4. Wszystkie decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub jego przesunięcia z przyczyn od niego 

     niezależnych lub małej ilości zgłoszeń.  

 

VI. Kontakt do Organizatora:  
 

- Joanna Kierska – Specjalista ds. Animacji Kultury i Imprez 
    tel. 58 736 47 78, tel. kom. 692 985 042, e-mail: j.kierska@bckgw.pl 

- Dorota Wicka – Specjalista ds. organizacji imprez/ bibliotekarz 
    tel. 58 736 47 76, tel. kom. 516 378 705, e-mail: d.wicka@bckgw.pl 
 


