
REGULAMIN KONKURSU NA
NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ 2022 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem „Konkursu na Najpiękniejszą Ozdobę Wielkanocną” jest 
Mieroszowskie Centrum Kultury, ul. Żeromskiego 28,
58-350 Mieroszów.

2. Cele konkursu:
a) kultywowanie tradycji świąt Wielkanocnych.
b) wyłonienie najpiękniejszej ozdoby świątecznej.
c) propagowanie twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez ukazanie nastroju 
świąt Wielkiej Nocy.
d) stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.
e) rozwijanie kreatywności dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez poszukiwanie 
różnorodnych rozwiązań plastycznych (ciekawych materiałów, konstrukcji i technik 
plastycznych).

3. Termin
Prezentacja oraz ocena prac konkursowych odbędzie się dnia 9 kwietnia 2022 r., 
podczas Jarmarku Wielkanocnego w mieroszowskim rynku.

4. Zgłoszenia do konkursu
Gotowe prace należy dostarczyć do Mieroszowskiego Centrum Kultury przy ul. 
Żeromskiego 28, do dnia 1 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00.
Do zgłoszonej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą następujące informacje:
a) imię i nazwisko autora/ów lub nazwę grupy ,
b) wiek ,
c) numer telefonu do kontaktu

5. Nagrody
a) Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Mieroszowskie 
Centrum Kultury.

ZASADY KONKURSU

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Mieroszów: dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych.
2. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice, przy użyciu dowolnych 
materiałów i ozdób.
3. Wykonana praca musi być trwała i możliwa do przenoszenia.
4. Tematyka wykonanych prac musi być związana ze Świętami Wielkiej Nocy.



5. Zgłoszenie pracy do konkursu, jest jednocześnie potwierdzeniem praw autorskich 
wykonawcy oraz zgodą uczestnika  na publikowanie przez Organizatora  wizerunku i 
zdjęć, w materiałach związanych z w. w.  konkursem.

OCENA PRAC

1. W konkursie spośród wszystkich zaprezentowanych, nagrodzone zostaną po 3 
prace w dwóch kategoriach:
- dzieci i młodzież do 18 r. ż
- dorośli 

2. Pozostali wykonawcy prac otrzymają dyplom oraz upominek.

3. Oceny prac dokona komisja powołana w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

4. Komisja będzie brała pod uwagę:
a) zgodność z tematem,
b) pomysłowość i oryginalność formy,
c) estetykę wykonania,
d) samodzielność wykonania
e) rodzaj elementów użytych do wykonania całości
f) ogólny wyraz artystyczny.

5. Komisja odrzuci prace niezgodne z tematem lub pozbawione metryczki.

6. Decyzja i ocena komisji jest ostateczna i niepodważalna.

7. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Jarmarku 
Wielkanocnego w mieroszowskim rynku dnia 9. kwietnia 2022 r.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji oraz wprowadzenia zmian
w regulaminie. 


