
XXV Miejski Konkurs Wielkanocny 
TEMAT KONKURSU:  KURCZACZEK WIELKANOCNY 

Kategoria wiekowa:  Przedszkole-zerówka 
 

I. ORGANIZATOR:  
1.  Fabryka Kultury w Redzie 
 
II. CEL KONKURSU:  
1. Kultywowanie zwyczajów związanych z Niedzielą Palmową  
oraz Wielkanocą.  
2. Prezentacja najciekawszych prac w powiązaniu z techniką.  
3. Konfrontacja osiągnięć plastycznych uczniów. 
 
III.TECHNIKA WYKONANIA: forma przestrzenna stojąca 
umocowana na podstawce. Zajączek może być wykonany na 
gotowej formie styropianowej lub być wykonany z tektury, papieru itp. ozdobiony motywami 
wielkanocnymi. Może zawierać ozdoby dodatkowe takie jak bazie itp. 
 
IV. WARUNKI KONKURSU:  
1. Prace oceniane będą indywidualnie.  
2. Każda praca powinna być opisana czytelnie drukowanymi literami i zawierać:  
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA, KLASĘ, NAZWĘ SZKOŁY/PRZEDSZKOLA, IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA 
PROWADZĄCEGO. 

V. TERMIN SKŁADANIA PRAC: do 08.04.2022 -  Fabryka Kultury w Redzie ul. Łąkowa 59A 

VI. JURY: 11 kwietnia 2022 r., Fabryka Kultury w Redzie 

VII. WRĘCZENIE NAGRÓD: laureaci będą mogli odbierać nagrody INDYWIDUALNIE od 14.04.2022 
roku w Fabryce Kultury w Redzie ul. Łąkowa 59A. 

 VIII. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 
organizatora konkursu danych osobowych autora w celach wynikających z organizacji konkursu 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze 
zm.) oraz jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich i zgodą na publikację nagrodzonych 
prac na stronie Internetowej Fabryki Kultury w Redzie i Urzędu Miasta w Redzie, prezentację ich w 
formie wystawy oraz na publikację wizerunku uwiecznionego na fotografiach z wydarzenia. 

IX. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.  
 

 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 



XXV Miejski Konkurs Wielkanocny 
TEMAT KONKURSU:  WIANEK / STROIK WIELKANOCNY 

Kategoria wiekowa:  Klasy I – III szkoły podstawowej 
 

I. ORGANIZATOR:  
1.  Fabryka Kultury w Redzie 
 
II. CEL KONKURSU:  
1. Kultywowanie zwyczajów związanych z Niedzielą Palmową  
oraz Wielkanocą.  
2. Prezentacja najciekawszych prac w powiązaniu z techniką.  
3. Konfrontacja osiągnięć plastycznych uczniów. 
 
III.TECHNIKA WYKONANIA: forma płaska lub przestrzenna stojąca 
umocowana na podstawce lub przystosowana do powieszenia. 
Wianek / stroik wielkanocny może być wykonany w dowolnej technice i 
ozdobiona motywami związanymi ze świętami wielkanocnymi. 
Maksymalna wielkość40 cm. 
 
IV. WARUNKI KONKURSU:  
1. Prace oceniane będą indywidualnie.  
2. Każda praca powinna być opisana czytelnie drukowanymi literami i zawierać:  
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA, KLASĘ, NAZWĘ SZKOŁY, IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA 
PROWADZĄCEGO. 
 
V. TERMIN SKŁADANIA PRAC: do dnia 08.04.2022 Fabryka Kultury w Redzie ul. Łąkowa 59A.  

VI. JURY: 11.04.2022 r., Fabryka Kultury.  
 
VII. WRĘCZENIE NAGRÓD: laureaci będą mogli odbierać nagrody INDYWIDUALNIE od 14.04.2022 
roku w Fabryce Kultury w Redzie ul. Łąkowa 59A. 
 
VIII. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 
organizatora konkursu danych osobowych autora w celach wynikających z organizacji konkursu 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze 
zm.) oraz jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich i zgodą na publikację nagrodzonych 
prac na stronie Internetowej Fabryki Kultury w Redzie i Urzędu Miasta w Redzie, prezentację ich w 
formie wystawy oraz na publikację wizerunku autora uwiecznionego na fotografiach z wydarzenia. 
 
IX. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.  
 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w 
konkursie! 



 

XXV Miejski Konkurs Wielkanocny 
TEMAT KONKURSU: WIELKANOCNA PALMA RODZINNA 

 
Kategoria wiekowa: klasy IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ, szkoły 
ponadgimnazjalne 
 
I. ORGANIZATOR:  
1.  Fabryka Kultury w Redzie 
  
II. CEL KONKURSU:  
1. Kultywowanie zwyczajów związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą.  
2. Prezentacja najciekawszych prac w powiązaniu z techniką.  
3. Konfrontacja osiągnięć plastycznych uczniów. 
 
III.TECHNIKA WYKONANIA: forma przestrzenna. Palma, wysokość ok 1 metra. 
Do wykonania zastosować prosty patyk, materiały naturalne jak: bazie, suche 
trawy, kwiaty, bibułę krepę, tkaninę , papier, sznurek, wstążkę itp. 
 
IV. WARUNKI KONKURSU:  
1. Prace oceniane będą tylko indywidualnie (wytypować należy jednego 
przedstawiciela rodziny uczęszczającego do szkoły).  
2. Każda praca powinna być opisana czytelnie drukowanymi literami i zawierać: 
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA, KLASĘ, NAZWĘ SZKOŁY, IMIĘ I NAZWISKO 
NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO. 
 
V. TERMIN SKŁADANIA PRAC: do 08.04.2022 r. Fabryka Kultury w Redzie ul. Łąkowa 59A. 
 
VI. JURY: 11.04.2022., Fabryka Kultury w Redzie.  

VII. WRĘCZENIE NAGRÓD: laureaci będą mogli odbierać nagrody INDYWIDUALNIE od 14.04.2022 
roku w Fabryce Kultury w Redzie ul. Łąkowa 59A. 

VIII. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 
organizatora konkursu danych osobowych autora w celach wynikających z organizacji konkursu 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze 
zm.) oraz jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich i zgodą na publikację nagrodzonych 
prac na stronie Internetowej Fabryki Kultury w Redzie i Urzędu Miasta w Redzie, prezentację ich w 
formie wystawy oraz na publikację wizerunku uwiecznionego na fotografiach z wydarzenia. 

IX. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.  
 
 
 
 

Serdecznie zapraszamy  
do udziału w konkursie! 

 

 


