
 
 

IX Konkurs Plastyczny 

„Baranek Wielkanocny” 
 
 

REGULAMIN KONKURSU 

1. Organizator 
Wieluński Dom Kultury, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń 
 
2. Cele konkursu 

• popularyzacja różnorodnych form twórczości z wykorzystaniem 

elementów ludowości i tradycji chrześcijańskich 

• pobudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania 

przestrzennych form nawiązujących do tradycji i ozdób 

wielkanocnych  

• rozwijanie wrażliwości estetycznej, pomysłowości oraz otwartości 

na twórcze wyzwania dzieci, młodzieży i dorosłych 

• prezentacja twórczości mieszkańców naszego regionu, w tym 

uczniów i efektów pracy ich nauczycieli 
 
3. Treść pracy:  
 
a. Baranek ma być pracą przestrzenną 
 

b. Baranek  może przybierać bardzo małe i bardzo bardzo duże rozmiary 
 
c. Baranka można wykonać z dowolnyh materiałów, np.: masy 

papierowej, plasteliny, modeliny, gliny. papieru, ciasta, tkanin, 
wytworów natury (siano, słoma, gałęzie, kora drzew), sznurków, 
włóczki, waty. 

    Pracę można wykonać z jednego materiału lub kilku. 

 

d. Baranek ma być wykonany samodzielnie. 

e. Do Baranka należy przykleić w widocznym miejscu metryczkę pracy 

zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek autora, 



nazwę placówki oświatowej lub opiekuńczo-wychowawczej (jeśli praca 

została wykonana pod opieką nauczyciela) 
 
4. Uczestnicy konkursu 
 
W konkursie biorą udział wyłącznie prace samodzielnie wykonane*  
w kategoriach wiekowych: 

� dzieci przedszkolne  

� uczniowie szkół podstawowych kl. I - III  

� uczniowie szkół podstawowych kl. IV - VI 

� uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  

� osoby dorosłe. 

* prace najmłodszych muszą być wykonane samodzielnie (bez wkładu 

pracy dorosłych), zgodnie z umiejętnościami manualnymi na danym 

etapie rozwoju dziecka.  

Prace wykonane przez dorosłych a sygnowane nazwiskiem 

dziecka będą dyskwalifikowane! 

  
5. Warunki uczestnictwa 

 

• Każda placówka może nadesłać na konkurs maksymalnie 10 prac 
wcześniej wyselekcjonowanych  

• Do konkursu można przystąpić indywidualnie 

• Do pracy muszą być załączone: 

- poprawnie wypełniona Karta zgłoszenia – do pobrania na stronie 

Organizatora w zakładce „Konkursy” 

         - trwale dołączona do pracy metryczka (patrz pkt 3e. Regulaminu) 
 
6. Kryteria oceny prac: 

� zgodność z tematem 

� oryginalność formy  

� estetyka wykonania 

� pomysłowość w wykorzystaniu materiałów 

� samodzielność (szczególnie brana pod uwagę w najmłodszych 

grupach wiekowych!) 

 
W tym roku zachęcamy do wyjątkowych eksperymentów  
z materiałami i wielkością pracy! 
 
7. Termin dostarczania prac 
do 30 marca 2017 r. w godzinach pracy placówki.  
 



8. Przyznanie nagród 
Jury powołane przez dyrektora WDK dokona w dniu 31.03.2017 r. oceny 
prac i przyzna nagrody autorom trzech najlepszych prac w każdej 
kategorii wiekowej. 
W przypadku pracy zbiorowej przyznana będzie jedna wspólna dla 
autorów pracy nagroda, która nie zmienia swej wartości. 
W przypadku pracy zbiorowej o przynależności do kategorii wiekowej 
decyduje wiek najstarszego autora pracy.  
  
 
9.Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród 
7 kwietnia 2017 r. (piątek) o godz. 12.00 w Wieluńskim Domu Kultury 
przy ul. Krakowskie Przedmieście 5. 
 
Wyniki i fotorelacja z podsumowania konkursu zamieszczone będą na 
stronie www.wdkwielun.pl . 
 
10. Pokonkursowa wystawa 
Prace nadesłane na konkurs będą wyeksponowane w sali widowiskowej 
WDK na wystawie pokonkursowej. 
 
11. Odbiór prac 
Dostarczone prace można będzie odebrać po zakończeniu wystawy 
pokonkursowej tj.11.04.2017 r.(wtorek) w godzinach pracy placówki. 
Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia wybranych prac  
w placówce. 
 
12. Prace prosimy wysłać lub dostarczyć osobiście na adres: 
Wieluński Dom Kultury 
ul. Krakowskie Przedmieście 5 
98-300 Wieluń 
 
13. Dodatkowe informacje w WDK pod nr tel.  43 843 86 40 

      Koordynator konkursu: Anna Macińska. 

 

 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


