
Byczyna, dnia 5 marca 2013 r. 

RReegguullaammiinn  „„KKoonnkkuurrssuu  WWiieellkkaannooccnneeggoo””  22001133  

Organizator: 

Zarząd Samorządu Mieszkańców Byczyny 

Cele konkursu: 

− poszerzenie wśród dzieci i młodzieży kultury i tradycji związanej ze świętami Wielkanocnymi, 

− rozwijanie kreatywności uczestników konkursu, 

− kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej, 

− popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych. 

Uczestnicy: 

− uczniowie Publicznego Przedszkola w Byczynie, 

− uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczynie, 

− uczniowie Publicznego Gimnazjum w Byczynie, 

− uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 

którzy mieszkają w Byczynie. 

Tematyka prac konkursowych: 

Wykonanie pracy związanej ze świętami wielkanocnymi. 

Technika wykonania: 

dowolna (pisanki, prace plastyczne, stroiki itp.). 

Termin przeprowadzenia konkursu: 

Wszystkie prace należy składać w dniach 21 i 22 marca 2013 r. w godz. od 8:00 do 15:00 w Referacie 

Współpracy Europejskiej Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Byczynie (Ratusz, pok. 27, II piętro) 

lub w Izbie tradycji w Ratuszu. 

Warunki uczestnictwa: 

Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię  

i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania i nazwę placówki i klasy do której uczęszcza uczestnik 

konkursu, 

Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane. 

Nagrody: 

Uczniowie biorący udział w konkursie rywalizować będą w czterech kategoriach wiekowych: dzieci  

w wieku przedszkolnym, dzieci klas I-III, dzieci klas IV-VI PSP, młodzież gimnazjalna i młodzież szkół 

ponadgimnazjalnych. 

Jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac oraz przyzna nagrody. Autorzy nagrodzonych 

prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a ich prace zostaną wystawione w Izbie tradycji  

w Ratuszu w Byczynie w dniach 23.03.2013 r. (sobota) i 24.03.2013 r. (niedziela) w godz. 9:00 – 18:00. 

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 24.03.2013 r. (niedziela) o godz. 

18:00 w Izbie tradycji w Ratuszu. 

Prawa organizatorów: 

Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatorów, którzy zastrzegają 

sobie prawo do ich publikacji i sprzedaży na cel charytatywny wskazany przez Organizatora konkursu. 

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 
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