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Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ
PRZYSZŁOŚCI” ogłasza konkurs na
„NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
dla poddziałania 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja
§1
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi,
pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki w obrzędowości ludowej. Konkurs na
„NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ” stwarza okazję do indywidulanej i grupowej pracy
artystycznej dzieci uczęszczających do gminnych bibliotek bądź domów kultury na obszarze LGD
„RAZEM” oraz wymiany wiedzy na temat zwyczaju robienia pisanek ze zwróceniem
w szczególności uwagi na oryginalność oraz estetykę wykonanej pracy.
§2
WARUNEK UCZESTNICTWA
1. Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku 6-12 lat uczęszczających do gminnych bibliotek oraz
domów kultury z terenu LGD „RAZEM”.
2. Prace konkursowe swoich podopiecznych mogą zgłaszać gminne biblioteki bądź domy kultury
które uczestniczyły w „warsztatach artystycznych o tematyce wielkanocnej - zdobienie
pisanek” w dn. 07.03.2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łukowie, Filia w Dąbiu.
3. W konkursie mogą brać udział prace indywidualne.
4. Każdy uczestnik może zgłosić 1 własnoręcznie wykonaną przy pomocy pracownika gminnej
biblioteki oraz domu kultury pracę.
5. Praca zgłoszona do konkursu powinna być zaopatrzona w czytelną metryczkę przytwierdzoną
do pisanki zawierającą następujące informacje:
 imię i nazwisko autora,
 wiek,
 adres, telefon, imię i nazwisko opiekuna.
6. Pisanka może być wykonana dowolna techniką.
7. Prace należy składać w terminie od 8 do 23 marca 2018 r. w siedzibie LGD „RAZEM”,
ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, codziennie w godzinach 7.30 – 15.30.
8. Powołane przez organizatora jury w dn. 26.03.2018 r. przyzna nagrody za I, II i III miejsce oraz
3 wyróżnienia. Laureaci I, II oraz III miejsca otrzymają nagrody w postaci kart podarunkowych
do zrealizowania w sklepie zabawkowym w Łukowie: za I miejsce 300 zł, II miejsce 250 zł oraz
III miejsce 200 zł. Wyróżnione osoby otrzymają gadżety promocyjne LGD.
9. Wyniki konkursu zawierające dane nagrodzonych autorów prac zostaną podane do publicznej
na stronie www.lgdrazem.pl w dn. 27.03.2018 r.
10.Laureaci zobowiązują się do zrealizowania karty podarunkowej w ciągu 14 dni od otrzymania
nagrody, pod rygorem zwrotu równowartości karty podarunkowej w przypadku nie dokonania
zakupu.
11.Laureaci zobowiązani są do przedstawienia dowodu zakupu w ciągu w ciągu 14 dni
od otrzymania nagrody (faktura, paragon).
12.Wszyscy laureaci/osoby wyróżnione otrzymają pamiątkowe dyplomy.
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13.Główne kryteria oceny nadesłanych prac:
 różnorodność użytych materiałów,
 tradycyjne techniki tworzenia motywów,
 walory estetyczne (kompozycja, dobór barw),
 nawiązanie do tradycyjnych pisanek.
14.Prace nie zgłoszone lub nie dostarczone w wymaganym terminie nie będą brały udziału
w konkursie.
15.Nagrody oraz dyplomy będą do odebrania w siedzibie LGD „RAZEM”, ul. Świderska 12, 21-400
Łuków.
16.Zgłoszenie na konkurs pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej pozostawienie
do dyspozycji organizatora.
§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Dane osobowe uczestników warsztatów będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). Administratorem
danych jest Organizator, który będzie przetwarzać dane podczas promocji wydarzenia.
2. Zgłoszenie się jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, publikację zdjęć.
3. Kwestie sporne nie ujęte w niniejszym Regulaminie, rozstrzygać będzie Organizator.
4. Osoba do kontaktu w sprawie konkursu - Agnieszka Nowak, tel. 25 798 31 94, e-mail:
poczta@lgdrazem.pl.

