
 
Regulamin konkursu                                                        

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ 
 
 

I. Organizator konkursu   

Stowarzyszenie “ŚLĘŻANIE – Lokalna Grupa Działania”.  

  

II. Cel i tematyka konkursu   

Cele konkursu:   
- pielęgnowanie tradycji wielkanocnych,  
- nawiązywanie do starych technik zdobniczych i symboli świąt wielanocnych,  
- rozbudzanie wrażliwości artystycznej,  kreatywności i twórczej wyobraźni uczestników 

konkursu.  
 

III. Uczestnicy konkursu 

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania 

“Ślężanie” od lat kilku do 100 ( a może i starszych).  Ważne żeby jego praca konkursowa 

była wykonana samodzielnie i nie była prezentowana wcześniej w żadnym innym 

konkursie. 

IV. Zasady uczestnictwa w konkursie   

1. Do konkursu można zgłosić po jednej pracy wykonanej dowolną techniką. 
2. Uczestnikami konkursu mogą zostać tylko osoby indywidualne. 
3. Prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora.  



 
 
 
4. Wszystkie prace prezentowane bądą w w dniu 2 kwietnia 2023 r. w  trakcie  
            imprezy pod nazwą Tradycje Stołu Wielkanocnego w Marcinowicach oraz na  
            stronie internetowej Organizatora I jego profilach na FB.     

     

V. Nagrody 

Organizator przewiduje przyznanie trzech nagród rzeczowych dostosowanych do wieku 
laureatów. Oceny prac dokona Zarząd LGD. 
 
VI. Zgłaszanie prac 

 Zgłaszając pracę do konkursu należy dostarczyć ją do Biura LGD w dniu 31 marca br. w 
godzinach od 7.oo do 14.oo.  
Praca musi być dostarczona w opakowaniu zapewniającym jej trwałość.  
Do pracy musi być dołączona metryczka zawierająca nazwisko i imię autora, miejsce 
zamieszkania, dane kontaktowe; nr telefonu bądź adres e-mail oraz zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych.  
Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.  Zgłoszenie 
pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie jej w galerii 
konkursowej.  

 
VII. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu   

Oceny prac dokona Zarząd LGD Ślężanie.  Decyzje podjęte w tej sprawie są ostateczne.  
Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody  za zajęcie I, II i III miejsca.  Wyniki konkursu 
zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.slezanie.eu oraz na portalach FB; LGD 
Ślężanie i Spiżarnia Misia Ślężysława. 
W sprawie rozdania nagród Organizator skontaktuje się z laureatami indywidualnie.   

VIII. Dane kontaktowe:  

Biuro Stowarzyszenia “Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”,  
ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka,  
tel. 71 31 62 171, e-mail; info@slezanie.eu 
 
 
 
 



 



 
 
 
 

 


