
Najpiękniejsza 

Wielkanocna 

Pisanka 
REGULAMIN KONKURSU 

 

Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Adama 

Mickiewicza w Świątnikach Górnych. 

Celem konkursu jest: 

 Upowszechnianie i pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.  

 Poznanie różnych technik plastycznych wykorzystywanych do zdobienia pisanek 

Wielkanocnych.  

 Umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych. 

 Budowanie poczucia zespołowości w klasie. 

Założenia konkursu: 

1. Adresatami konkursu są uczniowie  uczęszczający do Szkoły Podstawowej   

im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych. 

2. Zadaniem uczestników będzie wykonanie własnoręcznie pisanki wielkanocnej 

(wykonaną na wydmuszce, jajku plastikowym, styropianowym, drewnianym lub  

z innego trwałego materiału) w dowolnej technice (zdobienie metodą malowania, 

haftowania, barwienia, wyklejania itp.).  

3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy wcześniej 

niepublikowane prace 

4. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej 

prezentacji zgłoszonej pracy. 

Warunki konkursu: 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: 

 Kategoria indywidualna – Komisja Konkursowa wybierze trzy najpiękniejsze 

pisanki, które będą charakteryzowały się największą starannością  

w wykonaniu oraz najoryginalniejszą formą.  

 Kategoria zespołowa – o wygranej zadecyduje ilość pisanek przygotowanych 

przez uczniów danej klasy. 



2. Zdjęcia prac należy przesłać na adres e-mail 

samorzad.uczniowski.sp.swiatniki@gmail.com wraz z informacją dotyczącą ucznia. 

W treści e-mail należy podać następujące dane: 

 imię i nazwisko ucznia 

 klasa  

W tytule e-mail proszę wpisać: „Praca konkursowa”. 

3. Każda pisanka powinna mieć osobne zdjęcie.  

4. Do maila należy dołączyć zgodę wypełnioną przez rodzica/prawnego opiekuna.  

5. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa 02.04.2021r. 

6. Prace dostarczone po terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą 

oceniane. 

7. Wszystkie prace zostaną opublikowane 03.04.2021r na stronie internetowej: 

https://cutt.ly/lxRwC34 

Zasady przyznawania nagród: 

1. Organizator przewiduje nagrody w poszczególnych kategoriach. 

2. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja 

Konkursowa.  

3. Komisja zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie przyznawania nagród. Decyzja 

Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

4. Ogłoszenie wyników odbędzie się 08.04.2021r. 

5. Prace zwycięzców w kategorii indywidualnej zostaną zaprezentowane na stronie 

internetowej szkoły https://www.spswiatnikigorne.eu 

 

 

 

Powodzenia! 

 

 

 

 

mailto:samorzad.uczniowski.sp.swiatniki@gmail.com
https://cutt.ly/lxRwC34
https://www.spswiatnikigorne.eu/


 
Załącznik 1 

 

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE  

„NAJPIĘKNIEJSZA WIELKANOCNA PISANKA”  

I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział  

mojego dziecka …....................................................ucznia/uczennicy klasy ….......  

Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych  

w konkursie „Najpiękniejsza wielkanocna pisanka” oraz zgodnie z Ustawą  

z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz.922)  

wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody * na przetwarzanie danych osobowych                              

dla celów organizacyjnych i promocyjnych wyżej wymienionej akcji charytatywnej.  

 

 

…....................................................                             …................................................... 

     (miejscowość, data)                                          ( podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 
 

 


