
REGULAMIN KONKURSU: 

„Wielkanocny stroik” 

Organizator:  

Miejsko Gminny Dom Kultury 

 im. Franciszka Kotuli 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12,  

36-060 Głogów Małopolski 

tel. 17 864 01 07, e-mail: mgdk@mgdk.pl 

 

Cele konkursu:  

 Propagowanie tradycji związanej z  tematyką 

Świąt Wielkanocnych. 

 Stworzenie okazji do indywidualnej 

działalności artystycznej. 

 Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie 

aktywności twórczej. 

 Powrót do tradycji wykonywania stroików 

wielkanocnych. 

 Rozwijanie wrażliwości estetycznej. 

 Zachęta do szukania nowych, oryginalnych 

sposobów tworzenia stroików. 

 

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, 

młodzież i dorośli. 
 

Prace oceniane będą w następujących kategoriach 

wiekowych: 

 Kategoria I: 7 – 10 lat (ur. 2011 - 2014). 

 Kategoria II: 11 – 14 lat (ur. 2007 - 2010). 

 Kategoria III: 15 – 18 lat (ur. 2003 - 2006). 

 Kategoria IV: 18+ (ur. 2002 i wcześniej). 

 Kategoria specjalna: podopieczni placówek 

pomocowych (ŚDS itp.) – bez względu na 

wiek. 

 

Warunki konkursu:  

 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 

tylko jedną pracę. 

 Stroik może być wykonany w dowolnej 

wielkości i dowolnym kształcie, przy 

zastosowaniu dowolnych technik i użyciu 

dowolnych materiałów naturalnych takich jak 

m.in.: siano, słoma, gałązki, susz itp., wstążki, 

dekoracje i kwiaty sztuczne itp. 

 

 

 

 

 

Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: 

imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia, telefon 

kontaktowy oraz podpisaną zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika. 

 Stroik należy dostarczyć do Miejsko 

Gminnego Domu Kultury w Głogowie Młp. 

do 26 marca 2021 r. 

 Konkurs zostanie zakończony wystawą,  

którą można będzie obejrzeć w Małej Galerii 

MGDK do 30 kwietnia 2021 r. 

 Odbiór stroików będzie możliwy po 

zakończeniu wystawy. 

 Nagrodzone prace pozostają własnością 

Organizatora. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu:  

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  

8 kwietnia 2021 r. 

 Powołana przez Organizatora Komisja oceni 

prace i przyzna nagrody finansowe, biorąc 

pod uwagę zgodność z tematem, oryginalne 

ujęcie tematu, samodzielność wykonania 

pracy, pomysłowość i estetykę wykonania. 

 Łączna pula nagród w konkursie wynosi 

3 750 zł. 

 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na 

stronie internetowej www.mgdk.pl  

 Laureaci konkursu zostaną poinformowani 

telefonicznie. 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  

W KONKURSIE! 


