
 

WCK FILIA ANIN 

zaprasza do udziału w konkursie plastycznym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wielkanoc jest podstawą teologii chrześcijańskiej, jednocześnie ważnym 

elementem wiary. Święta te są pełne symboliki związanej z polską tradycją /m.in. 

cukrowy baranek, pisanki, koszyk ze święconką, zajączek, śmigus – dyngus, itp./  
Celem naszego konkursu jest ukazanie tych tradycji poprzez pocztówkę 

i zachęcenie dzieci i młodzież do przekazywania sobie życzeń tą drogą a nie tyko 

telefonicznie – SMSem, lub internetowo – e-mailem 

 

Wszelkie informacje i wyniki 
 

Mirosław Perzyński tel. 22 815 41 40 w godz. 13.oo – 20.oo 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

1. Uczestnicy: 

 przedszkola 

 dzieci szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych 

 7 – 9 lat 

 10 – 12 lat 

 gimnazjaliści 

2. Zadaniem jest: wykonanie przez uczestników projektu pocztówki 

związanej tematycznie z tradycją Świąt Wielkanocnych w dowolnej 

technice (np. akwarela, grafika. Tempera, collage, wycinanka i inne). 

format pracy A5 czyli 21 cm x 15 cm 

prace o innych wymiarach nie będą oceniane 
3. Praca winna być wykonana indywidualnie 

prace zbiorowe nie będą oceniane 

4. Na ocenę wpływ będą miały: 

pomysł, staranność wykonania,  

ogólne  „baśniowe” wrażenie 

5. Każda praca powinna być opisana: 
imię i nazwisko i wiek wykonawcy pracy 

adres szkoły (placówki), numer telefonu szkoły 

lub numer kontaktowy wykonawcy 

LITERAMI DRUKOWANYMI 

 

PRACE NALEŻY SKŁADAĆ: do 04.03.2016 r. 

W WCK filia ANIN,  V Poprzeczna 13,  04-611 Warszawa 
w godz. 14.oo – 20.oo 

  

NAGRODZENI UCZESTNICY KONKURSU ZOSTANĄ 

POWIADOMIENI  do 16.03.2016 r. 

Całość wyników będzie podana na stronie www.wck-wawer.pl 

     (zakładka WCK filia Anin) 
 

Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia prac w palcówce 
 

 

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 
wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do organizacji Konkursu "Projekt Pocztówki Wielkanocnej" 
przez WCK filia Anin (Dz.U. nr 133, poz. 883) 

NAGRODY ZOSTANĄ WRĘCZONE PODCZAS 

JARMARKU WIELKANOCNEGO W HOTELU BOSS 

W DNIU 19.03.2016 r. 

Dyplomy i nagrody otrzymują tylko nagrodzeni 

i wyróżnieni uczestnicy konkursu. 

 

Organizator nie wydaje dyplomów placówce za sam 

udział w konkursie (jedynie na indywidualną prośbę placówki) 

http://www.wck-wawer.pl/

