
                 Ogród Jordanowski Nr 2 w Poznaniu 

              ul. Przybyszewskiego 30a 

 

Regulamin X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego – Pisanka 2021 (załącznik nr 1) 

 

1. Konkurs organizowany jest przez: Ogród Jordanowski Nr 2 w Poznaniu. 
 

2. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 lat z całej Polski. 
 

3. Cel główny konkursu: 

Pielęgnowanie polskich tradycji wielkanocnych związanych ze zwyczajem zdobienia jajek  

poprzez zaktywizowanie dzieci do pracy twórczej. 
 

4. W konkursie oceniana będzie przestrzenna praca plastyczna o kształcie jajka (wielkość 

jajka: od kurzego do strusiego ) ozdobiona dowolną techniką - PISANKA 
 

5. Aby wziąć udział w konkursie potrzebne jest: 

• Deklaracja uczestnictwa (załącznik nr 2) – pisemne zgłoszenie dostarczone wraz z 

pracami. 

• Podpisanie pracy na dołączonej kartce w następujący sposób: imię, nazwisko i wiek 

uczestnika, numer i adres szkoły lub placówki pozaszkolnej , imię, nazwisko 

opiekuna oraz telefon kontaktowy / e-mail.. 

• Dostarczenie prac do dnia 7 kwietnia 2022 r. do godziny 19.00 (pocztą lub osobiście 

do siedziby: Ogród Jordanowski Nr 2, ul. Przybyszewskiego 30a, 60-561 Poznań 

z dopiskiem „Pisanki 2022”. 
 

6. Prace konkursowe będą oceniane w trzech  kategoriach wiekowych: 

• od 5 do 8 lat 

• od 9 do 12 lat 

• od 13 do 16 lat 

Przy wyborze będą brane pod uwagę takie cechy jak: tradycja połączona z oryginalnością, 

dbałością o szczegóły, samodzielne wykonanie i estetyka pracy. 
 

7.   Osobną kategorią jest Grand Prix , w której oceniana będzie pisanka wielkanocna 

      wykonana w tradycyjny, regionalny sposób.  
 

8.   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wstępnej eliminacji prac nie spełniających 

warunków konkursu. Własność nadesłanych prac przechodzi na organizatora konkursu.  
 

9. Autorzy prac wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych i 

filmowych dotyczących wykonanych prac w prasie i telewizji oraz innych mediach 

reklamujących konkurs i wystawy. Jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby konkursu zgodnie z rozporządzeniem 

o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 
 

10. Osoby wygrane i wyróżnione zostaną poinformowane o gali wręczenia dyplomów i nagród 

poprzez kontakt ze szkołą (placówką pozaszkolną) oraz  z opiekunami. Nieodebrane nagrody 

i dyplomy zostaną przesłane na adres szkoły (placówki pozaszkolnej) lub domowy dla osób 

indywidualnych nie będących mieszkańcami miasta Poznań. 
 

11. Złożenie pracy do konkursu, oznacza zgodę uczestnika i akceptację warunków niniejszego 

regulaminu.  
 

12. Rozstrzygnięcie konkursu, publikacja wyników oraz Gala rozdania dyplomów i nagród 

odbędzie się 9 kwietnia 2022r. (w sobotę) o godz. 12:00 w : Ogród Jordanowski Nr 2 w 

Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 30a. 
 

13. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać:  

   www.oj2poznan.pl  tel:  61 847 36 27 - Agnieszka Szcześniak – koordynator projektu 

http://www.oj2poznan.pl/

