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1. ORGANIZATOR  
 

Gminny Dom Kultury w Lini 
 

2. PATRONAT  
 

Wójt gminy Linia – Bogusława Engelbrecht 
 

3. CEL KONKURSU 
 

Podtrzymywanie tradycji malowania pisanek wśród dzieci i młodzieży. Rozwijanie talentów plastycznych, 
umożliwienie dzieciom rywalizacji w szkołach, miejscowościach naszej gminy. 
 

4. TERMIN  
 

Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa pokonkursowa odbędzie się w sali  Gminnego Domu Kultury w Lini                  
10 kwietnia 2017 r. o godzinie 930. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 5 kwietnia 2017 r. 
 
5. UCZESTNICWO 
 

Prace oceniane będą: w PIĘCIU  kategoriach wiekowych: przedszkola i klasy „0”, klasy I – III oraz IV- VI szkół 
podstawowych i klasy I – III szkół gimnazjalnych, OSOBY DOROSŁE. 
 

Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 10 prac w każdej z kategorii wiekowych. 
 

6. TECHNIKA 
 

Technika prac dowolna – „wydmuszki”, malowane, okraszane, oklejane papierami kolorowymi, figurki utworzone z 
jajek itp. Pracę należy podpisać! jajka przegotowane NIE BĘDĄ OCENIANE  
 

7. NAGRODY 
 
Organizator zapewnia dyplomy i nagrody za zajęcie I- III miejsca w każdej z kategorii wiekowych oraz dopuszcza 
przyznanie wyróżnień. 
 

Więcej informacji pod numerem telefonu 58 572-81-64 
 
UWAGA !!!  – Komisja konkursowa oceniać będzie pomysłowość autora, estetykę pracy. Każda praca musi być podpisana 
imieniem i nazwiskiem, klasą ucznia i szkołą do której uczęszcza, w przypadku osób dorosłych adres zamieszkania i telefon 
kontaktowy. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.   
Uczestnicy (ponadto: rodzice / nauczyciele / opiekunowie) oraz laureaci konkursu poprzez udział w nim wyrażają 
zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo opublikowanie wizerunku przedstawionego na fotografiach z 
podsumowania konkursu na stronie internetowej Urzędu Gminy Linia, Fanpagu GDK oraz na innych portalach 
internetowych współpracujących z Gminnym Domem Kultury w Lini.  
 
                        Licząc na udział w konkursie: 
 
                         Jan Trofimowicz 
Do wiadomości:  
 
Dyrektorzy szkół w gminie Linia 
Wójt gminy Linia  
Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty 
 


