
REGULAMIN    

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS NA 

NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Organizator 
 

Zespół Szkół nr 12 w Lublinie 
 
II. Cele konkursu 
 

 propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi,   
 pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanek/kraszanek w obrzędowości 

ludowej, 
 popularyzacja sztuki ludowej i rękodzieła wśród dzieci i młodzieży w środowisku 

lokalnym, 
 rozwój umiejętności plastycznych i kreatywności  

 
 
 
 
III. Warunki uczestnictwa 
 

 Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjną pisankę, z 
możliwością zawieszenia. 

 Udział w konkursie ma charakter międzyszkolny i jest skierowany do uczniów, 
uczęszczających do świetlic szkolnych.

 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

 Technika ozdobienia pisanki jest dowolna.
 Nagrody będą przyznawane indywidualnie.

 Do pracy należy dołączyć karteczkę, która będzie zawierać następujące 
informacje:

 Imię, 
 Nazwisko, 
 Klasa, 
 Nazwa szkoły.

 W związku z obowiązującym RODO z dn. 27.04.2016 r. uczestników konkursu 
obowiązuje karta zgłoszeniowa wraz z załącznikami, dokumenty dostępne na 
stronie internetowej szkoły www.zs12lublin.eu.



IV. Kontakt 
 

Osoby do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu: 
 

Kinga Baran 
e-mail: kingal77@op.pl 
 
Paulina Kopcińska – Wójcik 
e-mail: paulina.kopcinskawojcik@zs12lublin.eu 

 
Anna Kosz-Bober  
e-mail: ania7355@wp.pl 

 
 
 
V. Termin i miejsce dostarczania prac 
 

Prace (z dopiskiem MIĘDZYSZKOLNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ 

PISANKĘ ) należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do dnia 03.04.2020 r. 
na adres 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12  
20-810 Lublin  

ul. Sławinkowska 50  
e-mail: poczta@zs12.lublin.eu 

telefon (81) 466 46 10  
fax (81) 466 46 13 

 
świetlica nr 60 

 
 
VI. Rozstrzygnięcie konkursu 
 
Spośród wszystkich prac jury nagrodzi trzy najlepsze prace oraz wyróżnienia. 
 
VII. Ogłoszenie wyników konkursu 
 
O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani do 07.04.2020 roku. 
 
VIII. Publikacja prac 
 
Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na wystawie w holu szkoły lub na korytarzu 
świetlicy.  
Prace przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z 

wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie nadesłanych prac konkursowych w ramach 

działalności Organizatora. 
 
IX. Uwagi dodatkowe 

• Prace niezgodne z regulaminem i niepodpisane nie będą brane pod uwagę. 

mailto:kingal77@op.pl


• Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
• Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.  


