
Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie 

ogłasza  

 

IV Gminny Konkurs Kroszonkarski i Zdobienia Jaj Wielkanocnych 

im. Jerzego Lipki  

 

„Wielkie dzieło na małej skorupce” 

 

 

Gogolin 

22 marzec 2015 r. 
 

 

R E G U L A M I N      K O N K U R S U 

 

 
1. Do konkursu mogą przystąpić tylko mieszkańcy Gminy Gogolin. 

 

2. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych: 

    - do 12 lat       / przedszkola i szkoły podstawowe/    

    - od 12 lat do 16 lat    /gimnazjum/ 

    - od 16 lat i dorośli 

 

3. Konkurs Kroszonkarski rozumiany jest przez organizatorów jako konkurs zdobienia jaj  

    dowolną techniką, tradycyjną dla śląska opolskiego tj: 

    > rytowniczą - kroszonka 

    > pisanie woskiem – pisanka 

    > oklejanka – oklejanie sitowiem 

    > wytrawianie octem 

 

4. Każdy uczestnik konkursu przedstawia 2 jajka zdobione dowolną techniką, przygotowane 

    przed konkursem. 

 

5. Każdy uczestnik konkursu wykonuje na miejscu, w godzinach trwania konkursu 

    1 kroszonkę lub pisankę . 

 

6.  

> Termin konkursu:  22 marzec 2015 r.   

> Miejsce konkursu:  Hala Sportowa im. B. i Z. Blautów w Gogolinie – Karłubcu 

> Czas trwania konkursu: od godz. 14.00 do godz.17.00. 

 

7. Jury powołuje organizator. 

 

8. KRYTERIA OCENY: 

a. zgodność z tradycją / kolor, wzory, technika  / 

b. technika / precyzja i staranność wykonania / 

c. ogólny wyraz artystyczny dzieła  

 

9. Każdy z jurorów dysponuje skalą ocen od 1 do 10 punktów dla wskazanej do oceny pracy.  



    Suma punktów przyznanych przez poszczególnych członków jury decyduje o przyznaniu  

    nagród 

10. Ocena jury nie podlega zaskarżeniu. 

 

11. Nagrodzone prace (2 szt.) przechodzą na własność Organizatora, z prawem  

      wykorzystania ich na cele Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie. 

 

12. Nagrody: 

      - w każdej kategorii trzy pierwsze miejsca – nagrody rzeczowe lub pieniężne 

      - pozostali uczestnicy – nagrody pocieszenia 

 

13. Wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień odbędzie się podczas Jarmarku  

      Wielkanocnego w dniu 22 marca 2015 r. o godz.17.00 na Hali Sportowej im. B. i Z.  

      Blautów w Gogolinie - Karłubcu. 

 

14. Organizatorzy zapewniają kawę/herbatę i słodki poczęstunek. 

 

15. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Gminy Gogolin. 

 

16. Termin zgłoszenia na Konkurs Kroszonkarski: 

      do dnia 20 marca br. osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Gogolinie – sekretariat ,     

      lub telefonicznie (tel. 77/ 554 50 21 lub 023).  

 

17. Wszelkie informacje związane z organizacją konkursu można uzyskać w Gminnym  

      Ośrodku Kultury w Gogolinie (tel. 77/ 554 50 21 lub 023). 

 

 

 

        Sporządziła: 

 

Dyrektor  

Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie 

                    Iwona Cimek 

 

  


