
                                                                                                                
 

 

 

Konkurs plastyczny  
 

„Wielkanocne pisanki” 
 

dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną 

 
 

Nieodłącznym symbolem Świąt Wielkanocnych jest pisanka. Pisanki to również nasze 

dziedzictwo kulturowe. Popularyzacja twórczości związanej z tematyką Świąt 

Wielkanocnych, jak również stworzenie możliwości konfrontacji artystycznej i poszerzenia 

wiedzy na temat sposobów zdobienia wielkanocnych jaj – to cel, jaki przyświeca konkursowi, 

do którego Was serdecznie zapraszamy. Konkurs ma zachęcić dzieci i  młodzież  

do zaprezentowania swoich niepowtarzalnych i ciekawych pomysłów na wykonanie 

wielkanocnej pisanki. Zachęcamy więc do puszczenia wodzy fantazji, do sięgania  

po niecodzienne techniki, czy materiały. Możliwości są niemal nieograniczone.  

Podzielcie się z nami swoimi pomysłami i zaprezentujcie swoje pisanki.  

 

I. Organizatorzy konkursu:    

    PCPPPiDN w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38, tel. 76 838 42 93 

    Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie 

    ul. Brama Brzostowska 1,  tel. 843 -10 -81 

 

II. Przedmiot konkursu: 

- przestrzenne, dowolnej wielkości PISANKI i JAJKA WIELKANOCNE, wykonane  

   i zdobione różnymi technikami – na bazie jajek plastikowych, styropianowych, akrylowych      

   lub drewnianych. 

 

III. Cele konkursu : 

- propagowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,  

- pobudzenie inwencji twórczej, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień       

  plastycznych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, 

- poszerzenia wiedzy na temat sposobów zdobienia wielkanocnych jaj,  
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- kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec tradycji związanych ze Świętami     

  Wielkiej Nocy, 

- popularyzacja twórczości uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną 

 

IV. Zasady uczestnictwa: 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z  niepełnosprawnością intelektualną 

i odbywa się w następujących kategoriach wiekowych: 

- uczniowie szkoły podstawowej,  

- uczniowie gimnazjum,  

- uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej. 

 

V. Kryteria oceny:  

- oryginalność pomysłu, inwencja twórcza,    

- dobór i wykorzystanie materiałów i technik plastycznych, 

- walory plastyczne ( kompozycja, kolorystyka ), 

- zgodność z tematem i  regulaminem. 

 

VI. Założenia organizacyjne: 

1. Termin przyjmowania prac konkursowych: do 16 marca 2017r. 

    Prace prosimy dostarczyć na adres:  

    Ośrodek Doradztwa Metodycznego  

    ul. Jedności Robotniczej 38, 67 - 200 Głogów 

    lub ZPSW, ul. Perseusza 7, 67 - 200 Głogów 

2. O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród uczestnicy zostaną  powiadomieni    

    telefonicznie lub pisemnie. 

3. Podsumowanie konkursu i uroczyste wręczenie nagród laureatom połączone z  otwarciem      

    wystawy pokonkursowej odbędzie się Muzeum  Archeologiczno – Historycznym 

    w Głogowie. 

 

VII. Uwagi techniczne :  

- wystawiane w konkursie pisanki nie mogą  być surowym jajem ani wydmuszką, 

- prace  powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem,  

- każda praca powinna być zaopatrzona w karteczkę z danymi autora: imię i nazwisko,  

  nazwa szkoły, kategoria wiekowa,( szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła            

  ponadgimnazjalna,  szkoła przysposabiająca do pracy lub szkoła zawodowa), klasa, 

- do pracy powinna być załączona karta zgłoszenia  uczestnictwa w konkursie,  



- pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na                      

  przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu (w tym publikacji 

  prasowej, relacji telewizyjnej), 

- organizator zastrzega sobie prawo do eksponowania nagrodzonych prac na wystawie     

  pokonkursowej ( podpisanych imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą placówki, którą      

  reprezentuje), 

- jeżeli jest to możliwe prosimy o wykonanie zdjęć uczestników podczas powstawania prac  

  na konkurs. Zdjęcia te będą zamieszczone w prezentacji multimedialnej, która będzie         

  przedstawiona  podczas podsumowania konkursu i wręczenia nagród. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie 

 

 

Telefon kontaktowy w sprawie konkursu: 665 703 318 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 


