
RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY 

NA WYKONANIE PISANKI METODĄ BATIKOWĄ 

 

Regulamin 

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli.  

Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania współpracy z mecenasami Konkursu, zwanymi dalej 

„Partnerami” 

Partnerem konkursu jest Izba Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego. 

Cele konkursu: 

1) Rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej, 

2) Zachęcanie do rozwijania zainteresowań, 

3) Promowanie tradycji i kultury lokalnej, 

4) Zachęcanie do międzypokoleniowego dialogu, 

5) Pogłębianie wiedzy na temat symboli chrześcijańskich. 

Zadanie konkursowe: 

1) Własnoręczne wykonanie pisanki metodą batikową (Metoda polega na nanoszeniu rozgrzanego 

wosku na skorupkę jajka za pomocą szpilki. Pokryte woskiem jajko jest barwione, następnie osuszone 

i ponownie nakłada się wosk. Czynność ta jest powtarzana na każdym zastosowanym kolorze. Na 

końcu usuwamy wosk i odkrywamy wzory.) 

2) Wykorzystanie motywów kołbielskich 

Warunki uczestnictwa: 

1) Wypełnienie karty zgłoszenia - w konkursie biorą udział rodziny (dziecko /dzieci z co najmniej jedną 

osobą dorosłą- rodzice/dziadkowie), 

2) Zapoznanie się z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych oraz podpisanie zgody na ich 

przetwarzanie przez GBP w Kołbieli na potrzeby konkursu, 

3) Warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich jest zgoda ich opiekunów prawnych na 

przewarzanie danych osobowych. 

Termin i warunki dostarczenia prac: 

Prace będą przyjmowane do 24 marca w GBP w Kołbieli oraz w siedzibach filii bibliotecznych w 

Kątach i w Rudzienku ( w godzinach pracy bibliotek). 

Ocena prac i nagrody: 

Oceny prac zgłoszonych na konkurs dokona Komisja konkursowa powołana przez dyrektora 

biblioteki. Członkowie komisji oceniając prace będą brali pod uwagę następujące kryteria: 

1) Zgodność z tematem, 



2) Estetykę wykonania 

3) Pomysłowość, oryginalność, 

4) Samodzielność wykonania. 

Komisja konkursowa wybierze trzy prace zajmujące I, II, i III miejsce. 

Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród, przyznania nagród ex aequo oraz 

wyróżnień. 

Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Partnerów 

wydarzenia. 

Nagrodą ufundowaną przez Partnera konkursu IPPO są bony do sklepu Top Market o łącznej wartości 

300,00 zł. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Kiermaszu wielkanocnego 29 marca 2020 r. 

Postanowienia końcowe: 

Prace konkursowe nie przechodzą na własność organizatora konkursu. 

Po ogłoszeniu wyników w GBP w Kołbieli zostanie zorganizowana wystawa prezentująca prace 

wykonane na konkurs. Po jej zakończeniu prace będą zwracane. 

 

Szczegółowe informacje w siedzibach: 

GBP w Kołbieli, ul. Szkolna 1; tel. 25 757 39 92; biblioteka-kultura@kolbiel.pl 

Filia Biblioteczna w Kątach, ul. Słoneczna 16 

Filia Biblioteczna w Rudzienku, ul. Szkolna 11 


