
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU NA PALMĘ, PISANKĘ I STROIK WIELKANOCNY 

2023 

 

I. Organizator konkursu 

Organizatorami konkursu są Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna 

we Frampolu 

 

II. Cele konkursu 

- powrót do kultywowania tradycji wielkanocnych 

- odkrywanie wpływu świąt wielkanocnych na nasze otoczenie i kulturę 

- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej mieszkańców Gminy Frampol 

- rozwijanie wrażliwości estetycznej 

 

III. Kategorie konkursowe 

- pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną 

- palma wielkanocna wykonana techniką współczesną 

- stroik wielkanocny wykonany techniką współczesną 

 

IV. Warunki uczestnictwa 

Konkurs adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Frampol. 

Kategorie: 

- dzieci do 6 lat 

- klasy I – IV 

- klasy V – VIII 

- młodzież 15 + 

 

- prace należy wykonać samodzielnie 

- uczestnik może wykonać jedną pracę w każdej kategorii (pisanka, palma, stroik wielkanocny) 

- dostarczone prace na konkurs powinny być wykonane w sposób estetyczny, dostosowany do wieku        

uczestnika biorącego udział w konkursie 

- nie przyjmujemy prac zbiorowych 

- wszystkie prace powinny być podpisane - imię i nazwisko, wiek / klasa, nazwa szkoły 

- wraz z pracą dostarczyć oświadczenie RODO (podpisane przez rodzica / opiekuna) 

- prace dostarczone na konkurs będą zwracane uczestnikom od razu po rozstrzygnięciu konkursu 

(odbiór osobisty) 

 

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych 

Prace należy składać od 13 marca do 3 kwietnia 2023 r. do Biblioteki Publicznej we Frampolu 

ul. Gorajska 16 (pon. – czw. w godz. 8.00 – 16.00) lub do instruktorów MGOK na odbywających się 

zajęciach. 

  

 



 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu 

Komisja Konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody – wyróżnienia. 

Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu odbędzie się 5 kwietnia 2023 r. w formie on-line.  

Wyniki dostępne będą na www.mgok-frampol.pl i https://www.facebook.com/FrampolMGOK 

Nagrody będą do odbioru w Bibliotece Publicznej we Frampolu od poniedziałku do czwartku 

w godz. 8.00 – 16.00. 

Osoba odpowiedzialna: Maria Kapica biblioteka.frampol@wp.pl tel. 664 685 300 

i Paulina Kuna mgok-paulinakuna@wp.pl 


