
REGULAMIN KONKURSU  

NA „NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ”  

1. ORGANIZATOR: 

 Gmina Rojewo i Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie 

2. CEL: 

 Kultywowanie i popularyzacja tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z własnoręcznym 

tworzeniem pisanek wielkanocnych, 

 Promocja twórczości młodzieżowej, 

 Integracja środowiska lokalnego, 

 Stworzenie okazji do zaprezentowania własnych pomysłów i technik wykonania pisanek 

wielkanocnych oraz form ich zdobienia. 

3. UCZESTNICY: 

 Dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych z gminy Rojewo 

4. WARUNKI UDZIAŁU: 

 Na konkurs należy dostarczyć własnoręcznie zdobioną pisankę wielkanocną- jedna pisanka na osobę 

(forma zdobienia i wielkość dowolna) 

 Praca powinna być podpisana: imię, nazwisko, szkoła, klasa 

 Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w 

szczególności: gotowe (kupione). 

5. PRZEBIEG KONKURSU: 

 Pisanki należy dostarczyć do 31 marca 2022 r. (czwartek) do godz. 15:00 do biura Samorządowego 

Zespołu Oświaty i Kultury, które znajduję się obok Gminnej Biblioteki Publicznej (w Szkole 

Podstawowej w Rojewie). 

 Dostarczone na konkurs pisanki zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Organizatora. 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 kwietnia 2022 r. o godzinie 12:00 w Hali Sportowej w Rojewie 

podczas „IV Kiermaszu Wielkanocnego w Rojewie”, gdzie nastąpi ogłoszenie wyników i uroczyste 

wręczenie dyplomów i nagród. 

6. KRYTERIA OCENY: 

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę: 

 estetykę wykonania 

 zgodność z regulaminem 

 pomysłowość i inwencję twórczą 

 dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych 

7. NAGRODY: 

 za najpiękniejsze pisanki przyznane zostaną nagrody rzeczowe (nagrodzone zostaną trzy pierwsze 

miejsca w trzech kategoriach wiekowych – klasy I – III, klasy IV – VI oraz klasy VII - VIII ) 

 na stronie internetowej www.rojewo.pl zostaną opublikowane wyniki konkursu oraz galeria zdjęć z 

konkursu. 

8. KONTAKT: 

 Osoba odpowiedzialna z ramienia organizatora za nadzór nad przebiegiem konkursu: 

Michał Walczak – Referent ds. Kultury i Sportu – tel.: 533 322 504 

e-mail: promocja.szoik.rojewo@gmail.com 

http://www.rojewo.pl/
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