
 

 

REGULAMIN 

 

POWIATOWEGO KONKURSU NA DEKORACJĘ WIELKANOCNĄ 

 
 

I.  Organizatorem Powiatowego Konkursu na Dekorację Wielkanocną jest Starosta Brodnicki  

 

II. Cele konkursu: 

 Kultywowanie tradycji  i obyczajów Świąt Wielkanocnych 

 Rozwijanie uzdolnień artystycznych i zainteresowań uczniów.  

 Rozbudzanie emocji i inspiracji twórczych.  

 Popularyzacja twórczości utalentowanych dzieci z terenu Powiatu Brodnickiego 

 

III Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów: 

  1 kategoria - szkół  podstawowych z terenu powiatu brodnickiego klas 1-3 

  2 kategoria - szkół  podstawowych z terenu powiatu brodnickiego klas 4-6 

  3 kategoria - szkół  gimnazjalnych z terenu powiatu brodnickiego. 

 

2. W każdej kategorii szkoła może zgłosić max. 5 prac. 

 

3. Praca konkursowa może zostać zaprezentowana w dowolnej kategorii tematycznej 

związanej z dekoracją wielkanocną: pisanka, palma, stroik, wianek, dekoracja wielkanocna, 

kartka świąteczna, itp. 

 

4.  Uczniowie pracę konkursową wykonują indywidualnie (samodzielnie). Nie będą 

oceniane prace przygotowane grupowo. Jeden uczeń może złożyć na konkurs jedną 

pracę. 

 

5.  Technika pracy: dowolna. 

 

6. Wykonana dekoracja musi mieć dołączoną metryczkę na której będzie umieszczone:  

imię i nazwisko autora pracy, nazwa i adres  szkoły, telefon kontaktowy. 

 

Metryczka powinna być przymocowana do pracy sznurkiem bądź taśmą klejącą. 

Brak metryczki powoduje odrzucenie pracy w konkursie. 

 

 

7. Pracą konkursową z przymocowaną metryczką wraz z formularzem zgłoszeniowym 

z oświadczeniem (załącznik nr 1 do konkursu)  należy dostarczyć do dnia 30 marca 

2017r.  na adres:  

Starostwo Powiatowe  w Brodnicy,   

ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica,  

Wydział Promocji, pok. 108. 

 



 

8.  Oceny złożonych dekoracji świątecznych dokona 3 osobowa Komisja Konkursowa. 

 

9. Ocenie podlegać będzie: samodzielność wykonania pracy, staranność i estetyka 

wykonania, pomysł,  oryginalność, dobór materiałów. 

 

10. W konkursie przewidziane są nagrody w kategoriach o których mowa w regulaminie  

( p. III.1.) za zajęcie I, II i III miejsca. Komisja może przyznać  wyróżnienia. 

 

11. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz wystawa prac konkursowych 

odbędzie się podczas II Powiatowego Kiermaszu Wielkanocnego, w dniu 8 kwietnia 

2017r. o godz. 10.00 w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy,  

ul. Lidzbarska 14. 

 

12. Odbiór nagród będzie możliwy tyko podczas kiermaszu.  

W późniejszym terminie, po kiermaszu, nie będzie możliwości odbioru nagród. 

 

13. Prace konkursowe po ocenie i wystawie można odebrać w dniu kiermaszu tj.  

8 kwietnia 2017r. Prace nie odebrane w w/w terminie nie podlegają zwrotowi.  

 

14. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

15. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatora konkursu. 

 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć z przebiegu konkursu, imion  

i nazwisk uczestników konkursu wraz z podaniem nazwy szkoły do której uczęszczają. 

 

17. Wszelkich informacji o konkursie udziela: Joanna Godlewska z Wydziału Promocji,  

tel. 056/ 495 08 38. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu  

 

 

Formularz zgłoszeniowy  

do Powiatowego Konkursu na Dekorację Wielkanocną 

 

  

Imię i nazwisko ………………………………………………….…………………….…….. 

Telefon kontaktowy  ……………………………………………………………................... 

Nazwa i adres szkoły, klasa ..................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………….……. 

Oświadczam : 

Zapoznałam/em się  szczegółowo z treścią regulaminu konkursu oraz,  

że praca do konkursu została wykonana przeze mnie własnoręcznie. 

 

 

      ……..………..……..……………………… 

                                                                                Data, podpis uczestnika konkursu 

 

Oświadczenie 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych, zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ). 

 Wyrażam zgodę na umieszczenie danych w zakresie : imię i nazwisko, miejscowość, nazwa 

szkoły, wizerunku (zdjęcia), na stronie internetowej  Starostwa Powiatowego w Brodnicy, w prasie 

lokalnej, w mediach oraz w wydawnictwach promujących Powiat Brodnicki. 

 Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że: Administratorem danych osobowych 

w ramach Powiatowego Konkursu na Dekorację Wielkanocną jest Starostwo Powiatowe w 

Brodnicy z siedzibą ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica.  

     

 

               …………………………………………………… 

                       Data i podpis  rodzica ucznia  (opiekuna) 

Ważne informacje: 

Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 30 marca 2017r.  na adres: Starostwo Powiatowe   

w Brodnicy,  ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica, Wydział Promocji, pok. 108.  
 

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz wystawa prac konkursowych odbędzie  się podczas 

II Powiatowego Kiermaszu Wielkanocnego, w dniu  8 kwietnia 2017r. o godz. 10.00 w hali 

sportowej  I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy, ul. Lidzbarska 14 .  

Odbiór nagród będzie możliwy tyko podczas kiermaszu.  Prace konkursowe  po ocenie i wystawie 

można odebrać w dniu kiermaszu. Prace nie odebrane w w/w terminie nie podlegają zwrotowi.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


