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  GMINNY  

KONKURS PLASTYCZNY 
 „MOTYW WIELKANOCNY” 

  
ORGANIZATOR: 

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35,  

05-140 Serock, tel. 22 782-80-70 

 

CELE: 

Konkurs ma na celu pobudzenie wyobraźni plastycznej związanej 

ze Świętami Wielkanocnymi poprzez prezentację możliwości 

twórczych dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki, wymianę 

doświadczeń oraz  poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik 

plastycznych. 

 

I. Warunki udziału 

 

1. Uczestnicy: 

Dzieci i młodzież mieszkająca lub ucząca się na terenie Miasta i Gminy Serock. 

- działająca w przedszkolach, szkołach, świetlicach, klubach, placówkach kultury,  

Placówkach wychowawczych i innych. 

 W konkursie mogą wziąć udział także dzieci 

i młodzież mieszkająca na terenie gminy, która uczy się poza jej obrębem. 

Warunkiem jest przejście I etapu (złożenie prac w Centrum Kultury i Czytelnictwa 

do dnia 16. 03. 2018r. 

 

2. Konkurs obejmuje 4 kategorie wiekowe: 

- od 3- do 5 r. 

- od 6 -do 8 r.  

- od 9- do 11 r.  

- od 12- do 16 r. 

 

3. Oznaczenie prac: 

Każda praca powinna być podpisana godłem (pseudonimem). Do pracy należy dołączyć zaklejoną 

kopertę z widocznym „godłem” (takim samym jak na pracy), w środku koperty należy umieścić kartkę z 

informacjami o autorze pracy: imię i nazwisko wiek, adres zamieszkania, numer telefonu, wiek (klasa), 

przedszkole/szkoła, opiekun. Kartę należy wypełnić pismem drukowanym. 

 

 

Imię nazwisko, wiek, klasa 

adres………………………………… 

tel. kontaktowy …………………….. 

nazwa placówki …………………….. 

tel .do placówki …………………….. 

e-mail ……………………………….. 

opiekun artystyczny ……………….. 

Nie podpisane prace nie będą oceniane. 

 

4. Każda z Placówek do 100 wychowanków typuje 6 najlepszych prace, powyżej 100 wychowanków -15 najlepszych 

prac w każdej kategorii (wyłonionych w eliminacjach wewnętrznych). Praca wykonana w szkole na zajęciach 

plastycznych pod kierunkiem nauczyciela, instruktora lub wykonana samodzielnie w domu musi przejść I eliminacja 

wewnętrzne. Prace, które nie przeszły I eliminacji wewnętrznych – nie będą przyjmowane.  

5. Opisane prace wraz z protokołem eliminacji wewnętrznych należy składać w dniu 16.03.2018r. w Centrum Kultury i 

Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35. w godz. 8.00 – 20.00. 
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6. Złożone prace stają się własnością Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Złożone prace muszą być trwałe, 

umożliwiające wykonanie wystawy.  

 

 

II. Tematy prac dla poszczególnych kategorii wiekowych; 

 

1. od  3 –do 5 r.ż.:  

- Temat pracy –  obrazek – Pisanki malowane   

- Technika: farby 

- Forma płaska, format A5, dodatkowo mile widziane passe-partout 

(szerokość ramki 0,5 cm z każdej strony) 

 

2. od 6- do 8 r. ż: 

- Temat pracy: : Figurka wielkanocnego baranka, kurczaczka bądź zajączek (do wyboru jeden z wymienionych)  

- Technika dowolna 

- Forma przestrzenna (trójwymiarowa), w kompozycji pionowej wys. 20-35cm x szer. 20-35 cm, w przypadku 

  figury leżącej wys. 20-35cm x szer. 20-35cm 

. 

3. od  9-11r.ż: 

- Temat pracy: Palma Wielkanocna  

- Technika dowolna, technika mieszana  

- Forma przestrzenna (trójwymiarowa) od 50cm. 

 

4. od 12- 16 r.ż.:  

- Temat pracy: Podstawka na jajko 

- Technika dowolna 

- Forma przestrzenna (trójwymiarowa) 

 

II. Ocena prac 

 

1. Kryteria oceny 

 pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu, 

 zgodność pracy z tematyką (nawiązanie do tradycji świątecznej), 

 estetyka pracy, staranność wykonania, 

 samodzielność wykonania w tym także NIE UŻYWANIE gotowych elementów, 

 wrażenie artystyczne, 

 

2.Oceny prac dokona jury powołane przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Najlepsze prace zostaną 

wyeksponowane na wystawie w ratuszu miejskim. 

 

4.Wyniki konkursu ukażą się na stronie CKiCz w Serocku – www.kultura.serock.pl , laureaci  zostaną powiadomieni 

telefonicznie.    

 

 Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 28.03.2018r.(środa) o godzinie 14.30 w Ratuszu w Serocku, ul. Rynek 21 

     

Uwaga !!! 
W konkursie biorą udział wyłącznie prace wykonane samodzielnie i indywidualnie, prace zbiorowe nie będą oceniane. 

Nagrody Nieodebrane do 30 kwietnia 2018 r. CKiCz w Serocku przeznacza na inny cel. Sprawy nie ujęte w regulaminie 

rozstrzyga organizator. 

 

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  

Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

zgłoszeniu dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych 

osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.) 


