
 

Regulamin bibliotecznego konkursu plastycznego  

na najwyższą pisankę 

 
I) Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach. 

II) Współorganizator: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Koło Nr 6 w Gryficach. 

III) Cele konkursu: 

1) Uczczenie Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci (2 kwietnia) i Światowego Dnia Książki i Praw 

Autorskich (23 kwietnia), 

2) Krzewienie i promowanie tradycyjnych obrzędów związanych z Wielkanocą, 

3) Rozbudzanie motywacji i pogłębianie umiejętności plastycznych mających wpływ na rozwój młodego 

czytelnika. 

IV) Założenia konkursu: 

1) Konkurs skierowany jest do 2 (dwóch) grup dzieci z terenu gminy Gryfice: 

a) przedszkola wraz z zerówkami, 

b) uczniowie klas I-III szkół podstawowych, 

2) Przedmiotem oceny jest wykonanie przez grupę przedszkolną lub klasę szkoły podstawowej jak 

największej, różnokolorowej pisanki w formie przestrzennej bryły jaja z materiałów przeznaczonych do 

recyklingu o maksymalnej wadze 10kg. 

V) Przebieg konkursu i kryteria oceny: 

1) Każda chętna grupa przedszkolna, w tym zerówka, i każda chętna klasa I, II lub III może wykonać 

wyłącznie 1 (jedną) różnokolorową pisankę w formie przestrzennej bryły jaja z materiałów 

przeznaczonych do recyklingu o maksymalnej wadze 10kg. 

2) Pisankę tę należy we własnym zakresie dostarczyć do siedziby Organizatora ul. Wojska Polskiego 23, 

72-300 Gryfice w terminie do 8 kwietnia 2022 r. do godz. 18:00. 

3) Dostarczona pisanka musi być dostarczona w ostatecznej formie do prezentacji i oceny bez możliwości 

dokonywania jakichkolwiek prac konstrukcyjnych w siedzibie Organizatora. 

4) Jedna grupa/zerówka/klas może dostarczyć tylko jedną pisankę – nie dopuszcza się prac zbiorowych 

dwóch lub więc grup. 

5) Każda praca musi być oznaczona zgodnie z załączoną Kartą Zgłoszeniową do konkursu. Prace 

nieopisane nie będą oceniane i zostaną odrzucone. 

6) Pisanka musi być wykonana z materiałów przeznaczonych do recyklingu, jak: papier, plastik, szkło 

o całkowitej masie nieprzekraczającej 10 kg. 

VI) Nagrody: 

1) Nagrody zostaną przyznane za 3 pierwsze miejsca w każdej z grup wiekowych: 

a) I, II i III miejsce dla grup przedszkolnych wraz zerówkami, 

b) I, II i III miejsce dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. 

2) Dla wszystkich grup i klas przewidziane są podziękowania w postaci dyplomu. 

VII) Terminarz konkursu: 

1) 08 kwietnia 2022 r., godz. 18:00 – składanie prac konkursowych, 

2) 11 kwietnia 2022 r. – komisyjne mierzenie i ocena prac przez Komisję Konkursową, 

3) 21 kwietnia 2022 r. – uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla laureatów konkursu. 

VIII)  Ostateczna interpretacja Regulaminy należy do Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora. 

  



Karta Zgłoszeniowa  
konkursu plastycznego na najwyższą pisankę 

 

Nazwa przedszkola:  ..................................................................  

 

Nazwa grupy:  ...........................................................................  

 

 

Karta Zgłoszeniowa  
konkursu plastycznego na najwyższą pisankę 

 

Nazwa szkoły:  ...........................................................................  

 

Klasa:  .......................................................................................  

 

 

 


