
REGULAMIN 

KONKURSU NA PISANKĘ LUDOWĄ 

 

 

Organizowanego przez: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie 

 

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji ludowego zdobnictwa pisanek i wytwarzanie 

przedmiotów tradycyjnej kultury plastycznej związanej z okresem wielkanocnym, 

kultywowanie tradycji rękodzieła, zaszczepienie szacunku do kultury ludowej. 

Do konkursu zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych mieszkańców Gminy Radłów 

Przedmiotem konkursu są:  

• PISANKA TRADYCYJNA: 

✓ wykonana techniką rytowniczą (drapana), 

✓ wykonana techniką batikową (pisana woskiem), 

✓ wykonane innymi technikami (trawiona w kwasie, oklejana tradycyjnymi materiałami),  

✓ barwiona w naturalnych wywarach (kraszanka) 

(np. łupiny z cebuli, orzecha włoskiego, kory dębu, olchy, młodej jabłoni, pędów z młodego żyta, 

kwiatu nagietka, malwy, listków barwinka, soku z buraka itp. …) 

• PISANKA WSPÓŁCZESNA  

✓ Wykonana różnorodnymi technikami zdobniczymi z wyłączeniem użycia tworzyw sztucznych i 

gotowych materiałów (kalkomania, naklejki, cekiny) 

 

Przy ocenie prac  pod uwagę wzięte będą takie elementy jak: 

♦ sposób zdobienia oraz użyte materiały, 

♦ precyzja wykonania, 

♦ walory artystyczne. 

 

UWAGA! MINIMALNA ILOŚĆ PISANEK  DO OCENY – 3 SZT.  

• NAGRODY 

Prace nadesłane na konkurs zostaną nagrodzone w dwóch kategoriach: 

 -  najładniejsza pisanka tradycyjna 

 -   najładniejsza pisanka współczesna 

Do konkursu gminnego szkoła może zgłosić maksymalnie po 3 prace w poszczególnych  

kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV-VI, VII-VIII  

 

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy a w każdej kategorii konkursowej za 

miejsca I-III zostaną przyznane nagrody upominki.  

-      Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 03.04.2020 r. do godziny 15:00 do Gminnego    

Centrum Kultury w Radłowie                                                                                                             

-       Ocena prac w dniu 03.04.2020 r. po godzinie 15:00 

-      Wręczenie nagród 07.04.2020 r. o godz. 10:00 w Gminnym Centrum Kultury w Radłowie                                                                              

Nagrody oraz prace konkursowe  można odebrać do dnia 09.04.2020r.                                                                       

Nieodebrane nagrody i dyplomy zostaną przekazane do szkół.  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów 

na potrzeby organizacji imprezy oraz zgodnie z celami statutowymi organizatorów imprez  

(w tym na umieszczenie ich na stronach internetowych) 


