
GMINNY KONKURS PLASTYCZNY 
„NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA ‘2022” 

 
 
Organizator: 
Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini, ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia, 
e-mail:dzial.programowania@tck.trzebinia.pl, tel.(32) 6121-497, (32) 6121-602 
 
Cele konkursu: 

- rozwijanie zdolności plastycznych inspirowanych zwyczajami i tradycjami Świąt 
Wielkanocnych, 

- rozwijanie wrażliwości estetycznej, 
- efektywne i twórcze wykorzystanie przez dzieci i młodzież czasu wolnego 

spowodowanego ogłoszeniem stanu epidemii w kraju. 
 

Uczestnicy: 
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży – Mieszkańców Miasta i Gminy Trzebinia            
i obejmuje następujące grupy wiekowe: 
      - klasy I-III szkoły podstawowe, 
      - klasy IV-VI szkoły podstawowe, 
      - klasy VII-VIII szkoły podstawowe. 
 
Warunki uczestnictwa : 
1. Uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę w formacie A6 (tj. standardowy format 

kartek pocztowych), która może łączyć różne techniki i materiały. Do dekoracji należy 
wykorzystać zewnętrzną część kartki oraz wyłącznie własnoręcznie wykonane 
elementy. W konkursie biorą udział tylko prace wykonane indywidualnie. 

2. Prace uczestników należy dostarczyć wraz z Załącznikiem nr 1 (karta zgłoszenia,   
deklaracja rodzica bądź opiekuna prawnego) Organizatorowi. Załącznik nr 1 stanowi 
integralną całość wraz z nadesłaną na konkurs pracą. Regulamin wraz z załącznikiem 
Nr 1 dostępne są na stronie TCK – www.tck.trzebinia.pl oraz na facebooku TCK. 

3. Prace należy dostarczyć do siedziby TCK w Trzebini, ul. Kościuszki 74,  32-540 
Trzebinia:  
* OSOBIŚCIE: od poniedziałku do piątku w godz.8.00-15.00 (przy drzwiach 
wejściowych od ul. Harcerskiej, będzie znajdowało się pudełko z napisem 
„Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna”, do którego należy wrzucić w kopercie pracę 
konkursową wraz   z załącznikiem Nr 1) lub 
* NADESŁAĆ POCZTĄ pracę konkursową wraz z załącznikiem Nr 1 na w/w adres TCK 
(decyduje data dostarczenia pracy Organizatorowi). 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. Dane 
osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia laureatów                    
i przyznania nagrody. 

5. TCK zastrzega sobie prawo wykorzystania prac z zaznaczeniem nazwiska autora. Kartki 
przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora. 



 
Podsumowanie konkursu: 

1. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa dnia 31 marca 2022 r. 
2. Ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi dnia 4 kwietnia 2022r.  poprzez stronę 

internetową i media społecznościowe Organizatora 
 

Zasady przyznawania nagród: 
1. O wyłonieniu laureatów decyduje Jury powołane przez Organizatora. Jury oceni prace 
według następujących kryteriów: 
- zgodność z tematem, 
- kreatywność i wyobraźnia, 
- estetyka wykonania. 
2. Organizator przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu. 
3. Decyzja jury jest ostateczne i nieodwołalna. 
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie 
wynikających z powodów organizacyjnych od niego niezależnych i zobowiązuje się do 
natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których został 
on uprzednio opublikowany. 
5. Wręczenie dyplomów i  nagród laureatom odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2022 roku  
w Domu Kultury Willa NOT w Trzebini Sierszy podczas imprezy pn. „Wielkanocne spotkanie 
z tradycją” 

 


