
Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli - Powiatowy Młodzieżowy Dom
Kultury „Na pięterku” w Zduńskiej Woli serdecznie zaprasza dzieci i młodzież

do udziału w konkursie plastycznym na wykonanie ozdób wielkanocnych.

Uczestnicy mogą brać udział w czterech kategoriach tematycznych (dowolnie wybranej lub we 
wszystkich jednocześnie). Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę w danej kategorii.

KATEGORIA I – Wykonanie tradycyjnego ozdobnego jaja wielkanocnego - kraszanki, pisanki, wylepianki.
Technika  plastyczna dowolna.  Tematyka wzorów winna nawiązywać  do polskiej  tradycji  wielkanocnej.
(jajka gotowane nie będą brane pod uwagę – tylko wydmuszki)

KATEGORIA II – Wykonanie ozdobnej palmy wielkanocnej opartej na tradycyjnych surowcach - rokicie,
żarnowcu, innych roślinach zielonych lub suchych, bibułce.

KATEGORIA  III –  Ozdoby  stołu  wielkanocnego  -  baranki,  zajączki,  kurczaczki,  wianki  itp.  Materiał  
i  technika  wykonania  dowolna.  Tematyka  i  wyraz  artystyczny  winny  nawiązywać  do  polskiej  tradycji
wielkanocnej.

KATEGORIA IV – Wykonanie kartki świątecznej. Technika dowolna. Format  max. A5

Prace należy dostarczyć do PCKSR - PMDK „Na pięterku” w Zduńskiej Woli,
ul. Kilińskiego 17,  w terminie do dn. 16.03.2015 r.

UWAGA! KAŻDA PRACA POWINNA BYĆ PODPISANA WG WZORU:
imię, nazwisko i wiek autora, szkoła, imię i nazwisko opiekuna – dołączone do pracy.
Dodatkowo należy wypełnić i dostarczyć do PCKSR wraz z pracą KARTĘ ZGŁOSZENIA!

Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie wpisowego - 2 zł od osoby 
na konto: Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli,
Bank – PKO Bank Polski S.A. Oddział w Zduńskiej Woli  
nr 47 1020 3437 0000 1102 0100 2914 lub  w sekretariacie PCKSR.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania nadesłanymi pracami.

PODSUMOWANIE KONKURSU, WRĘCZENIE NAGRÓD I OTWARCIE WYSTAWY 

ODBĘDZIE SIĘ DNIA 30 marca 2015 r. godz. 12.00 
w PCKSR - PMDK „Na pięterku” w Zduńskiej Woli, ul. Kilińskiego 17.

Podczas otwarcia wystawy odbędzie się kiermasz kart i ozdób wielkanocnych.
Zapraszamy do zwiedzania wystawy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (tel. 43 823 22 01).



KARTA ZGŁOSZENIA    

                                                                                             WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA:

ADRES SZKOŁY (Pieczątka):

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA:

TYTUŁ PRACY:

WIEK AUTORA:

TELEFON/E-MAIL:

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli ul. Kilińskiego  17, 98 - 220 Zduńska Wola 
tel./fax. 43 823 22 01, www.centrum-pieterko.nasze.pl, e-mail: centrum-pieterko@nasze.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora "Konkurs dla dzieci i młodzieży na wykonanie ozdób 
wielkanocnych 2015 r." moich danych osobowych/danych osobowych mojego podopiecznego w zakresie 
koniecznym do realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. z 2002r nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

data i czytelny podpis ............................................................................

Konkurs dla dzieci i młodzieży
na wykonanie ozdób wielkanocnych - 2015 r. 
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