
Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej 

REGULAMIN POWIATOWEGO 

KONKURSU 

NAJŁADNIEJSZA PISANKA 

WIELKANOCNA 
XXXI EDYCJA, BŁAŻOWA 2018                             

            

                  Nieodłącznym symbolem Świąt Wielkanocnych jest pisanka. To także symbol naszego 

dziedzictwa kulturowego świadczącego o naszej tożsamości. Popularyzacja twórczości związanej 

z tematyką Świąt Wielkiej Nocy, jak również stworzenie możliwości poszerzenia wiedzy na temat 

tradycji wielkanocnych – to cel, jaki przyświeca konkursowi, do którego mamy przyjemność 

Was zaprosić, licząc na ciekawe prace.                                  

Organizator:             GMINNY OŚRODEK KULTURY   

                                    ul. Armii Krajowej 17a   36-030 Błażowa                           

Tematyka:    pisanki wielkanocne wykonane metodami tradycyjnymi 

Cele konkursu: - zachowanie i popularyzowanie tradycji zdobienia pisanek  

- dokumentacja autentycznych wzorów 

- rozbudzanie zainteresowań nawiązujących do tradycji ludowych i dawnych 

  wzorów wykonania oraz kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec 

  sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu wielkanocnego 

- kształtowanie i podtrzymywanie przekazu międzypokoleniowego  

- pogłębienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym 

Warunki uczestnictwa: 

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać pisemne zgłoszenie pracy oraz 

dostarczyć zestaw pisanek w terminie do poniedziałku 12 marca 2018 roku 

(formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączeniu): 

                                    na adres:   Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej 

                                                     36-030 Błażowa 

                                                     ul. Armii Krajowej 17a 

2. W konkursie mogą wziąć udział twórcy, którzy wykonają własnoręcznie  

minimum 6 pisanek metodami tradycyjnymi (technika batikowa lub skrobana)  

w wybranych przez siebie kategoriach: 

- twórca indywidualny 

      - „Mistrz i uczeń”  

Uczestnictwo w kategorii „Mistrz i uczeń” nie wyklucza udziału 

w kategorii twórców indywidualnych - wymagane jest przygotowanie osobnych 

zestawów pisanek.           

3. Pisanki, które były prezentowane w roku ubiegłym nie będą podlegały ocenie 

i nie wezmą udziału w konkursie. 

4. Za zabezpieczenie pisanek podczas transportu odpowiada uczestnik konkursu. 

Pisanki uszkodzone nie wezmą udziału w konkursie. 

 



Kryteria oceny:     

1. Prace zgłoszone do konkursu oceni powołana przez organizatora komisja. 

W skład  jury będą wchodzić: etnograf, plastyk i przedstawiciel organizatora.  

2. Podstawowe kryteria oceny stanowić będą:   

- nawiązanie do tradycji  

- stylistyka 

- inwencja twórcza 

- wartości estetyczne, precyzja i poziom wykonania   

3. Prace, które nie spełnią kryteriów oceny oraz prace zbiorowe nie będą brały 

udziału w konkursie. 

Nagrody:                    Dla autorów najciekawszych zestawów pisanek przewidziane są  następujące 

                                    nagrody: 

    - nagroda specjalna im. Szczepana Woźniaka 

- nagrody w kategorii "Mistrz i uczeń" 

- nagrody oraz wyróżnienia dla twórców indywidualnych w kategorii  

  pisanek batikowych i skrobanych 

Wszyscy uczestnicy otrzymają  pamiątkowe dyplomy.          

O przyznaniu nagród decyduje komisja powołana przez organizatorów. 

Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy:         

25.03. 2018 r. godz. 1400  sala GOK  

 

Uwagi końcowe:  

Prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo swobodnego 

rozporządzania dostarczonymi pracami, bez wypłaty honorariów oraz bez zgody autorów.  

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac, i wizerunku autorów w środkach masowego przekazu.  

Dostarczając prace na konkurs uczestnik:  

- wyraża zgodę na podanie do wiadomości publicznej jego danych osobowych  

(nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania),  

- przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe w następujących polach eksploatacji:  

wielokrotne eksponowanie prac, zamieszczanie fotografii prac w materiałach reklamowych i wszelkiego rodzaju 

wydawnictwach. 

Dostarczenie pisanek na konkurs jest równoznaczne z akceptacją i przyjęciem warunków regulaminu. 

Bliższych informacji udziela GOK w Błażowej w godz. 800 - 1600, osoba do kontaktu Alicja Budyka.  

tel./fax (17) 22-97-044 

e-mail : gokbl@wp.pl 

Biuro organizacyjne: Gminny Ośrodek Kultury 

 ul. Armii Krajowej 17 a  

 36-030 Błażowa 

                 


