
Regulamin Konkursu 
 

„Obrzędy i Obyczaje Wielkanocne” 
 
Organizator – Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie 
 
Cele – inspirowanie i rozbudzanie zainteresowań dzieci, młodzieży, osób 
dorosłych oraz ochrona tradycji różnych regionów Polski związanych z okresem 
wielkanocnym. 
 
Uczestnicy – kategorie wiekowe: 

  do 8 lat 

  9 – 14 lat 

 15 – 20 lat 

  powyżej 20 lat 
 
 
Wystawa prac w Sali GCK: 19 - 11.03.2021 r. 
 
 
Propozycje programowe: 

1. Konkurs na palmy wielkanocne 
2. Konkurs na pisanki wielkanocne 
3. Konkurs na kartkę wielkanocną 
4. Konkurs na stroik wielkanocny 
5. Konkurs na stół wielkanocny 

 

 

I. Konkurs na palmy wielkanocne 
Ilość palm przygotowanych do konkursu jest dowolna. Technika 
wykonania dowolna. Każda z palm winna być opatrzona metryczką z 
następującymi danymi: 

 Imię i nazwisko wykonawcy 

 Wiek wykonawcy 
 

II. Konkurs na pisanki wielkanocne 
Ilość pisanek przygotowanych na konkurs jest dowolna. Technika 
wykonania dowolna. Każda pisanka winna być opatrzona metryczką z 
następującymi danymi 

 Imię i nazwisko wykonawcy 

 Wiek wykonawcy 



 
III. Konkurs na kartkę wielkanocną 

Format i technika wykonania kartki dowolna. 
Kartka musi zawierać elementy świąteczne związane z Wielkanocą oraz 
metryczkę z następującymi danymi: 

 Imię i nazwisko wykonawcy 

 Wiek wykonawcy 
 
IV. Konkurs na stroik wielkanocny 

Stroik musi zawierać elementy świąteczne związane z Wielkanocą oraz 
metryczkę z następującymi danymi: 

 Imię i nazwisko wykonawcy 

 Wiek wykonawcy 
 

Do oceny konkursów będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

 Wartości etnograficzne 

 Technika wykonania 

 Dobór materiału wykonawczego 

 Estetyka  
 
Prace należy dostarczyć do dnia 18.03.2021 r. 
 
V.  Konkurs na stół wielkanocny 
W dniu 26.03.2021r. na godz.10:30 należy przygotować swój stół wielkanocny, 
na którym znajdą się babki, babeczki i mazurki oraz jajka w postaci pisanek i 
kraszanek. 
Jury będzie brało pod uwagę walory smakowe i dekoracyjne, 
przyznając  3 kolejne miejsca w tej kategorii. 
 
 
Podsumowanie odbędzie się w dniu 26.03.2021 r.  
o godz. 11:00 w Sali GCK w Cieszkowie. 
 


