
REGULAMIN KUNKURSU 
 „Pisanka wielkanocna – w tradycji Kujaw i Pomorza”

ORGANIZATOR     KONKURSU  

Lokalna  Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” z siedzibą w Stolnie. 

CEL     KONKURSU  

Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na 
temat symboliki i znaczenia pisanki w obrzędowości ludowej. Konkurs stwarza okazję do indywidualnej działalności 
artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego tworzenia pisanek wielkanocnych.

WARUNKI     UCZESTNICTWA  

1. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie z terenu LGD  „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” 
tj. gmin: Grudziądz, Gruta, Łasin, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Świecie nad Osą, Chełmno, Lisewo, Stolno, Płużnica. 
Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę - wydmuszkę. 

2. Warunkiem uczestnictwa  w konkursie jest dostarczenie pisanki oraz podpisanego Załącznika nr 1.

3. Pracę obowiązkowo należy opatrzyć w metryczkę umocowaną na stałe do pisanki zawierającą następujące dane: imię 
i nazwisko oraz nazwę gminy wg miejsca zamieszkania, (zgodnie z Załącznikiem nr 2) oraz zabezpieczyć pisankę przed 
uszkodzeniem podczas transportu np. umieścić w plastikowym przeźroczystym pojemniku, celofanie - wraz z podstawką 
na potrzeby ekspozycji).

4. Pisankę należy dostarczyć w terminie od 29.02.2016 do 04.03.2016 r. do godz. 15:00 roku do godziny 15:00.

5. Pisanki niezgłoszone lub niedostarczone w wymaganym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

6. Pisanki uszkodzone nie wezmą udziału w konkursie.

7. Nie dopuszcza się do udziału w konkursie prac złożonych w poprzednich edycjach. W przypadku kiedy Organizator 
poweźmie wiadomość, że pisanka nie została wykonana własnoręcznie przez uczestnika lub była oceniana już w 
poprzednich edycjach, praca zostanie zdyskwalifikowana. 

PRZEDMIOT     KONKURSU  

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie tradycyjnej pisanki wielkanocnej na wydmuszce jaja kurzego, kaczego bądź 
gęsiego dowolną techniką. 

2.  Preferowane będą pisanki  wykonane techniką tradycyjną nawiązującą do  tradycji Kujaw i Pomorza.

Technika tradycyjna to np. technika rytownicza (drapana), technika batikowa (pisane woskiem), trawione w kwasie, 
oklejane tradycyjnymi materiałami, barwione w naturalnych wywarach - kraszanka (np. łupiny z cebuli, orzecha 
włoskiego, kory dębu, olchy, młodej jabłoni, pędów 
z młodego żyta, kwiatu nagietka, malwy, listków barwinka, soku z buraka itp.…),  
z wykorzystaniem wzorów haftu kujawskiego.



KRYTERIA     OCENY:  

Lp
.

Nazwa kryterium Liczna punktów

1 technika tradycyjna 0 lub 10

2 technika wykonania pracy  od 1 do 10

3 walory artystyczne (oryginalność pomysłu, dobór i rodzaj wykorzystanych materiałów) od 1 do 10

4 walory estetyczne (kompozycja, staranność, sposób prezentacji) od 1 do 10

5 wkład pracy (poziom trudności wykonania) od 1 do 10

Maksymalna liczba punktów do zdobycia 50

TERMIN     SKŁADANIA     PRAC  

29.02.2016 - 04.03.2016 r. do godz. 15:00

1. Prace składamy do Biura LGD, które mieści się w budynku Urzędu Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno lub do 
Koordynatorów Gminnych:

• Gmina Chełmno -  Marcin Pilarski - pracownik Urzędu Gminy,
• Gmina Grudziądz - Jacek Zyglewicz - pracownik Urzędu Gminy,
• Gmina Gruta – Monika Wróbel – pracownik Urzędu Gminy,
• Gmina Lisewo -  Halina Chrzanowska - pracownik Urzędu Gminy,
• Miasto i Gmina Łasin – Robert Belzyt - pracownik Urzędu Gminy,
• Gmina Płużnica – Mirosława Tomasik – Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica,
• Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński – Ewa Gajewska - pracownik Urzędu Gminy,
• Gmina Rogóźno – Wioletta Przybylska - pracownik Urzędu Gminy,
• Gmina Stolno - Anna Bochen – pracownik Urzędu Gminy,
• Gmina Świecie nad Osą – Magdalena Polińska - pracownik Urzędu Gminy,

2.  Osoba przyjmująca ma prawo odmowy przyjęcia pisanki w przypadku: braku metryczki, braku zabezpieczenia 
(opakowania) pracy, braku podstawki na potrzeby ekspozycji, braku podpisanego załącznika nr 1 lub gdy praca nie jest 
wykonana na wydmuszce.

        OCENA     PISANEK  

1. Ocena wszystkich pisanek dokonana zostanie na podstawie kryteriów oceny przez specjalnie powołaną pięcioosobową 
Komisję Konkursową. 
2.  Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo powołania Komisji i wybrania jej składu.
3.  Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac. 
4. Decyzja Komisji wyłaniająca Laureatów Konkursu jest ostateczna. 
5. O wynikach konkursu Organizator poinformuje telefonicznie laureatów konkursu do 15.03.2016 roku.

INAUGURACJA     KONKURSU  

1. Uroczyste wręczenie nagród dla Laureatów trzech pierwszych miejsc oraz osób wyróżnionych nastąpi 
                18 marca 2016  r. o godz. 15:00 w Świetlicy wiejskiej w Węgrowie (gm. Grudziądz). 

2. O Inauguracji Organizator  poinformuje uczestników telefonicznie do dnia 15.03.2016 roku.

3. Podczas Inauguracji odbędzie się prezentacja wszystkich zgłoszonych prac.

Informacje związane z konkursem można uzyskać w Biurze LGD, na stronie internetowej www.lgdvistula.org oraz pod 
numerem telefonu: (56) 677 09 07; 501-795-541 lub 795-761-000.

Wszystkie prace (pisanki) zostaną przekazane do Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku (gm. Grudziądz), 
gdzie  w dniach od 22.03.2016 do 31.03.2016 odbędzie się ich wystawa.


