
 

 

Regulamin 

XVII Gminnych Zderzeń Tradycji Świątecznych 

„Osobliwości Wielkanocne” 

31 marca 2023r. 
 

dla   UCZESTNIKÓW: 

sołectw, placówek oświatowych, ośrodków kultury, stowarzyszeń i restauratorów, 

twórców indywidualnych 

 

Cel: Spotkanie przedstawicieli różnych środowisk i zaprezentowanie rozmaitości związanych z 

kultywowaniem tradycji Świąt Wielkanocnych. Prezentacja stołów świątecznych. Integracja lokalnych 

środowisk społecznych i wychowawczych. Współpraca przygraniczna. 

   

Szczegóły Zderzeń Tradycji Świątecznych: 

1. Udział sołectw, placówek oświatowych, ośrodków kultury, stowarzyszeń, indywidualnych twórców należy 

zgłosić najdalej tydzień przed wystawą, czyli do piątku 24 marca 2023r. w sekretariacie szkoły (tel. 074 812 

63 28). W zgłoszeniu należy podać w jakich konkursach placówka bierze udział. 
 

2. Prezentacja odbędzie się w holu szkoły w Międzylesiu 31 marca 2022r.  Każda uczestnik przygotowuje 1 

ekspozycję. 
 

3. Konkurs na Palmę wielkanocną 

• każda placówka może zaprezentować jedną palmę; 

• sposób dekoracji i użyty materiał – dowolny, nawiązujący do tradycji; 

• wielkość całej palmy nie może przekraczać 3 metrów; 

• palma musi być umocowana w stojaku umożliwiającym ekspozycję pionową. 
 

4. Konkurs na „Osobliwość wielkanocną” rozstrzygany będzie w trzech kategoriach: 

• sołectwa / koło gospodyń 

• placówka oświatowo - wychowawcza 

• indywidualny wykonawca 

 

5. Postanowienia końcowe 

• Do konkursu można zgłosić jedną osobliwość (stroik, baranka, pisankę lub inne „cudo”, itp.) 

tematycznie związaną z Wielkanocą. 

• Prace muszą zawierać elementy własnoręcznie wykonane i to właśnie kryterium wraz z wkładem 

pracy i ogólnym wrażeniem osobliwości będzie decydujące w ocenie prac. 

• Każdy wystawca może wziąć udział w ocenianiu palm i osobliwości: 1 - 2 osoby wytypowane do 

oceny. 

• Decyzja Jury sumującego głosy jest ostateczna. 

• Ogłoszenie wyników nastąpi podczas trwania wystawy. 

• Prace (pkt.3 i 4) dostarczamy w dniu prezentacji, do godz. 14.00. 
 

 

 

Organizator: GMINA MIĘDZYLESIE 

 

 

 

 

 

 



 

REGULAMIN KONKURSÓW PLASTYCZNYCH: 

 „KARTKA WIELKANOCNA”,  PRACA PLASTYCZNA "WIELKANOC" 

dla  szkół i przedszkoli: 

realizowanego w ramach projektu  »Osobliwości wielkanocne« 

 

 
ORGANIZATOR: 

Organizator: GMINA MIĘDZYLESIE 

TEMAT: 

I KONKURS: Kartka wielkanocna,           II KONKURS: Praca plastyczna "Wielkanoc" 

 Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt 

Wielkanocnych w postaci kartki świątecznej albo pracy plastycznej. 
 

CELE: Wyrażenie swoich przeżyć, doświadczeń, wiadomości o tradycjach świątecznych w formie pracy 

malarskiej, rysunkowej bądź graficznej. Przywrócenie pięknej tradycji obdarowywania się kartkami 

świątecznymi. W szczególności: 

– kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych; 

– rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej i wrażliwości estetycznej; 

– stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych. 
 

UCZESTNICY: Konkursy skierowane są do dzieci i młodzieży, oceniane będą w następujących kategoriach: 

• I kategoria: przedszkolaki;     

• II kategoria: uczniowie klas I 

• III kategoria: uczniowie klas II 

• IV kategoria: uczniowie klas III 

• V kategoria: uczniowie klas IV – V 

• VI kategoria: uczniowie klas VI – VIII 
  

WARUNKI KONKURSU: 

1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 pracę w danym konkursie. 

2. W kategoriach: I, II, III i IV placówka wysyła nie więcej niż 4,5 prac z klasy, grupy przedszkolnej. 

3. Technika: wyłącznie rysunkowa, malarska, graficzna, lub połączenie tych trzech technik. 

4. Format kartki wielkanocnej – A5 (uzyskany po złożeniu kartki A4, środek pozostaje czysty) 

5. Format pracy plastycznej  "Wielkanoc": A4 lub A3 

6. Uczestnik konkursu wykonuje pracę samodzielnie, nie korzysta z szablonów i gotowych wzorów. 

7. W konkursie biorą udział tylko prace wykonane indywidualnie. 

8. Każda z prac na odwrocie powinna zostać opisana: imię i nazwisko autora, klasa (wiek), szkoła/ 

placówka oświatowa, opiekun plastyczny. 

9. Uczestnik musi dołączyć do pracy kartę zgłoszenia (w załączniku do regulaminu). 
 

TERMINY: 

1. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 24 marca 2023 roku. 

2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja powołana przez organizatora konkursu. 

Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do 

wprowadzenia zmian w regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych od nich niezależnych. 

Komisja oceni prace według następujących kryteriów: zgodność z tematem kreatywność i 

wyobraźnia estetyka wykonania. 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31 marca podczas uroczystości »Osobliwości wielkanocne« 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikacje 

materiałów z przebiegu konkursu w tym wizerunku fotografowanych osób. 

2. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela koordynator konkursu, Krystyna Korczak, tel. 663 

499 211 
 

 



 
 

KARTA ZGŁOSZENIA  UCZESTNIKA  KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Kartka wielkanocna” 

Imię i nazwisko uczestnika:..........................................................................Klasa/wiek................................ 

Szkoła/placówka– nazwa i adres: ................................................................................................................                

Imię i nazwisko opiekuna plast...................................................................................................................... 

Oświadczenie rodzica/opiek. prawnego 
Oświadczam, ze zapoznałem się z Regulaminem Konkursu Plastycznego „Kartka Wielkanocna” organizowanego przez 

Samorządową Szkołę Podstawową w międzylesiu i akceptuję jego warunki oraz wyrażam zgodę na publikację i przetwarzanie 

danych osobowych. Zgoda na publikację i przetwarzanie danych osobowych: Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   

Wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publicznej wyników konkursu mojego dziecka 
 

....................................................................... 
                                                                                                                       Data i czytelny podpis rodzica/opiek.prawn. 

 

 

 KARTA ZGŁOSZENIA  UCZESTNIKA  KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Wielkanoc” 

Imię i nazwisko uczestnika:..........................................................................Klasa/wiek................................ 

Szkoła/placówka– nazwa i adres: ................................................................................................................                

Imię i nazwisko opiekuna plast...................................................................................................................... 

Oświadczenie rodzica/opiek. prawnego 
Oświadczam, ze zapoznałem się z Regulaminem Konkursu Plastycznego „Kartka Wielkanocna” organizowanego przez 

Samorządową Szkołę Podstawową w międzylesiu i akceptuję jego warunki oraz wyrażam zgodę na publikację i przetwarzanie 

danych osobowych. Zgoda na publikację i przetwarzanie danych osobowych: Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

 Wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publicznej wyników konkursu mojego dziecka 

 

....................................................................... 
                                                                                                                       Data i czytelny podpis rodzica/opiek.prawn. 

 

 

 

 KARTA ZGŁOSZENIA  UCZESTNIKA  KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Wielkanoc” 

Imię i nazwisko uczestnika:..........................................................................Klasa/wiek................................ 

Szkoła/placówka– nazwa i adres: ................................................................................................................                

Imię i nazwisko opiekuna plast...................................................................................................................... 

Oświadczenie rodzica/opiek. prawnego 
Oświadczam, ze zapoznałem się z Regulaminem Konkursu Plastycznego „Kartka Wielkanocna” organizowanego przez 

Samorządową Szkołę Podstawową w międzylesiu i akceptuję jego warunki oraz wyrażam zgodę na publikację i przetwarzanie 

danych osobowych. Zgoda na publikację i przetwarzanie danych osobowych: Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

Wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publicznej wyników konkursu mojego dziecka. 

 

....................................................................... 
                                                                                                                       Data i czytelny podpis rodzica/opiek.prawn. 



 

 

REGULAMIN KONKURSU  

„TRADYCYJNY STÓŁ WIELKANOCNY”  

realizowany w ramach projektu „Osobliwości wielkanocne”  

  
CELE KONKURSU:  

• Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji. •  Edukacja w zakresie obyczajów i zwyczajów regionalnych.  

• Pobudzenie inicjatywy środowisk lokalnych poprzez zaangażowanie w aranżację stołu wielkanocnego oraz  

przygotowania innych elementów dekoracyjnych związanych z tematyką wielkanocną.  

  
UDZIAŁ W KONKURSIE:  

• W konkursie mogą wziąć udział sołectwa, koła gospodyń wiejskich, instytucje, placówki oświatowe  

i kulturalne, stowarzyszenia oraz grupy nieformalne z terenu gminy Międzylesie, ilość osób w reprezentacji jest 

dowolna.  

• Każda reprezentacja przygotowuje i wystawi stół o wymiarze około 130 cm x 50 cm – stół zapewnia Organizator.   

• Potrawy przygotowane na stole konkursowym, który podlega ocenie nie mogą być sprzedawane, a każda osoba 

uczestnicząca w Osobliwościach Wielkanocnych może bezpłatnie dokonać ich degustacji.   

• Każdy wystawca może otrzymać dodatkowy stolik, na którym będzie prowadził mini kiermasz.  

• Prezentacja stołów odbędzie się w Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzylesiu w dniu 31.03.2023 r.   

w godz. 14.00-16.00  

  
ZADANIE KONKURSOWE:  

Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować stołu, na którym znajdują się:   

• symbole świąteczne tj. koszyczek ze święconką,  

• 3 tradycyjne potrawy, w tym wyroby tradycyjny żur wielkanocny, który oceni komisja powołana przez  Organi-

zatora   

• dekoracje, np.: stroiki, pisanki oraz inne produkty i prace rękodzielnicze nawiązujące do tradycji Świąt  Wielka-

nocnych, według pomysłu i uznania uczestników konkursu;  

  
KRYTERIA OCENY:  

Komisja Konkursowa dokona oceny stołów w dwóch kategoriach:  

  
I kategoria: stół wielkanocny  

• zawartość koszyczka (powinna być zgodna z tradycją) (1 – 3 pkt),  

• właściwy dobór potraw, smak (1 – 3 pkt),  

• dekoracje świąteczne, pomysłowość aranżacji, estetyka (1 – 3 pkt), •  pomysłowość ubioru reprezentacji, np. 

strój ludowy (1 – 3 pkt).  

• estetyka nakrycia stołu (1 pkt),  

  

II kategoria: żur wielkanocny  

• odpowiedni dobór składniku zupy  

• walory smakowe  

• estetyka zupy (talerzyki do podania dania dla komisji zapewni Organizator)  

  
ZGŁOSZENIA:  

1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do dnia 24 marca 2023 roku prawidłowo wypełnionej karty 

zgłoszenia pocztą lub osobiście na adres: Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1,  57-530 

Międzylesie.  

2. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć wykonanych podczas „Osobliwości Wielkanocnych” 

i ich twórców do celów promocyjnych.  

4. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.  



 

  

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:  

• Oceny stołów dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, która przyzna nagrody na pierwsze 3 

miejsca.   

• Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  podczas  XVII  GMINNYCH  ZDERZEŃ 

 TRADYCJI ŚWIĄTECZNYCH „OSOBLIWOŚCI WIELKANOCNE” w dniu 31/03/2023 r.  

• Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.  

• Osoba do kontaktu: Agnieszka Majewska 74 8126 327 wew. 27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU   

NA TRADYCYJNY STÓŁ WIELKANOCNY   

XVII GMINNYCH ZDERZEŃ TRADYCJI ŚWIĄTECZNYCH   

„OSOBLIWOŚCI WIELKANOCNE”  

(zgłoszenia należy dokonać do dnia 24.03.2023 r.)  

  

1. Nazwa pełna reprezentacji ………………………………………………………..………………...…...  

  

2. Miejscowość …………………………………………………………………………………………….   

  

3. Telefon, adres email……………………………………………………………………….……………..  

  

4. Potwierdzam, że administrator danych umożliwił mi zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1781)  

  

  

  

  

…………………………..……….  
(podpis)  

  
 


