
 -GRACZE, Gracze ul. XX-lecia PRL 4, 49-100 Niemodlin,  
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Zakładowy Dom Kultury w Graczach działający przy spółce BAZALT-GRACZE 

 zaprasza do udziału w: 

  

V Konkursie Wielkanocnym 
na najpiękniejszą pisankę, palmę wielkanocną oraz wielkanocny wypiek  

 
Uroczysta gala i wręczenie nagród odbędzie się  

w Niedzielę Palmową 13 kwietnia 2014 r. o godzinie 16.00 w Zakładowym Domu Kultury w Graczach  

 

Regulamin 
 

I Organizator:  

Zakładowy Dom Kultury w Graczach 

 

II Cel Wystawy - Konkursu:  

 propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych, 

 popularyzacja twórczości własnej oraz ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanych  

z okresem Wielkanocnym,  

 aktywizacja młodzieży i dorosłych mieszkańców w kierunku uprawiania sztuki ludowej. 

III Kategorie konkursowe:  

I. Pisanka wielkanocna - technika wykonania pracy dowolna (kraszanka, wydmuszka, w formie papierowej, solnej, 

szydełkowane, rysowane, wydzieranka, plastelina), 

II. Palma wielkanocna, 

III. Wypiek wielkanocny. 

IV Warunki uczestnictwa:  

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców parafii Gracze. 

2. Komisja oceniającą powołana przez Organizatora wybierze w każdej kategorii najlepszą pracę oraz wypiek. 

Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne, a w przypadku wypieków także walory 

smakowe.  

3. Warunkiem przeprowadzenia konkursu w każdej kategorii jest zgłoszenie prac konkursowych, 

przez co najmniej 3 uczestników. 

4. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić osobiście w Zakładowym Domu Kultury w Graczach lub telefonicznie 

 pod nr tel. 603 600 591 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 w nieprzekraczalnym terminie do 

11 kwietnia 2014 r. 

5. Pisanki wielkanocne oraz plamy wielkanocne należy dostarczać do Zakładowego Domu Kultury w Graczach  

w dniach 8-11 kwietnia. Wypieki wielkanocne prosimy dostarczyć w dniu 13 kwietnia 2014 r. do godziny 15.30. 

6. Prace wielkanocne powinny być opisane w następujący sposób: imię i nazwisko autora, miejscowość.  

7. Decyzje jury są ostateczne i uczestnikom nie przysługuje od nich odwołanie. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 603 600 591 

 

 

zapraszam do udziału, 

  


