
 

 

 

 

ORGANIZATOR 

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji  

Dzierżązna nr 4, 95-001 Biała 

Tel. 663 919 045 

www.dzierzazna.pl 

e-mail:biblioteka_dzierzazna@dzierzazna.pl 

 
 
 
 
CELE KONKURSU 
 

 Kultywowanie i upowszechnianie tradycji oraz zwyczajów Świąt Wielkanocnych poprzez 

rękodzieło ludowe i artystyczne. 

 Integracja mieszkańców poszczególnych sołectw i zaprezentowanie własnych pomysłów 

oraz technik dekorowania jaj wielkanocnych. 

 Inspirowanie do rozwijania twórczości wśród lokalnej społeczności.  

 

PRZEDMIOT KONKURSU 
 

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie „Jaja Sołeckiego”. Praca konkursowa musi być 

wykonana własnoręcznie przez uczestników konkursu w formie przestrzennej z dowolnego 

materiału i dowolną techniką. Powinna być utrzymana w klimacie Świąt Wielkanocnych. 

Wysokość minimalna pisanki to 20 cm., maksymalna 50 cm.  W pracy można łączyć ze sobą 

różne techniki i materiały. Liczy się pomysł i inwencja twórcza. Konkursowa pisanka musi 

stać samodzielnie.  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA  
 

 Konkurs adresowany jest do sołectw z terenu Gminy Zgierz. 

 Każde sołectwo może dostarczyć tylko jedną pisankę nie wystawianą w innych 

konkursach.  

 Pracę należy opatrzyć przymocowaną w widocznym miejscu karteczką zawierającą:  

*  nazwę sołectwa, 

*  imię i nazwisko sołtysa wraz z numerem telefonu. 

 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież pracy. 

 Jajo sołeckie z chwilą przekazania przechodzi na własność Organizatora.  

 

 

http://www.dzierzazna.pl/


TERMIN SKŁADANIA PRAC 
 

Prace konkursowe należy składać do 29 marca  2023 do godziny 15:00 w siedzibie Organizatora 

- Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, Dzierżązna 4, 95-001 Biała. 

 

OCENA I NAGRODY 
 

 Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

 Jury przy ocenie Jaja Sołeckiego będzie brało pod uwagę: 

*  estetykę i technikę wykonania pracy 

*  inwencję twórczą i pomysł 

*  dobór i wykorzystanie materiałów 

*  zdobnictwo 

*  wkład pracy. 

 Jury i Organizator nagrodzi laureatów.  

 Decyzje jury są  niepodważalne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

 

ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU 

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 2 kwietnia 2023 roku podczas imprezy plenerowej   

„Tradycje i zabawy Wielkanocne” w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 

Dzierżązna 4, która rozpocznie się o godzinie 15:30 na którą serdecznie zapraszamy.  

Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie  internetowej 

www.dzierzazna.pl    oraz  na profilu fb GCKSTiR.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 Udział w konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.  

 Sprawy nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 

 

 

 

http://www.dzierzazna.pl/

