
REGULAMIN KONKURSU „JAJKO WIELKANOCNE” 

1. ORGANIZATOR KONKURSU: ModernGroup i Szkoła Podstawowa w Graczach.  

 

2. PRZEDMIOT KONKURSU Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej – 

jajka wielkanocnego, której zdobienie nawiązuje do tradycji zdobienia jaj w okresie 

Wielkanocy. 

 

3.  CELE KONKURSU  

1). Zachęcanie uczniów Szkoły Podstawowej w Graczach do poznawania i pielęgnowania 

dziedzictwa kulturowego – zwyczajów związanych ze zdobieniem jaj. 

2). Doskonalenie umiejętności artystycznych polegających na zdobieniu jaj technikami 

tradycyjnymi lub innowacyjnymi. 

3). Popularyzacja kultury i tradycji zdobienia jaj wśród uczniów Szkoły Podstawowej  

       w Graczach. 

 

 4. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE  

1). W konkursie może wziąć udział każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Graczach. 

2). Konkurs będzie prowadzony w dwóch kategoriach: 

             - praca tradycyjna 

             - praca innowacyjna 

     z podziałem na: 

             - klasy I – III, 

             - klasy IV – VIII. 

3). Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika 

regulaminu w całości.  

4). Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad.  

 

5. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE UCZESTNIKÓW 

1). Uczestnicy zgłaszają chęć udziału w konkursie do 27.03.2023r., w formie pisemnej 

zgody rodziców z zaznaczeniem wyboru kategorii (tradycyjna, innowacyjna). 

2).  Konkurs odbędzie się dnia 3 kwietnia 2023r. (poniedziałek) o godzinie 9:00. 

3). Organizator dostarcza uczestnikom jaja w dwóch kolorach (naturalny i brązowy), oraz 

podstawowe materiały do zdobienia (klej, bibuła, wełna, farby) 

4). Uczestnik może korzystać z własnych materiałów. 

5). Uczestnicy zdobią jaja według własnego pomysłu dowolną techniką.  

6). Komisja w składzie: Agnieszka Borowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej  

w Graczach, Kamila Chrobot – nauczyciel plastyki Szkoły Podstawowej w Graczach oraz 

Kornel Zyla - Dyrektor ds. Rozwoju ModernHatch, ocenią pomysł, staranność i estetykę 

wykonania. 



7). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3 kwietnia 2023 r. i opublikowane  

na stronie internetowej organizatora: www.modernhatch.eu oraz 

spgracze.szkolnastrona.pl oraz w mediach społecznościowych.  

8). Prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora. 

9). Zdjęcia prac zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora  

oraz na portalach społecznościowych.  

 

6. NAGRODY 

Bony na zakupy w sklepie sportowym Decathlon. 

I miejsce – bon o wartości 300 zł 

II miejsce – bon o wartości 200 zł 

III miejsce – bon o wartości 100 zł 

 

 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1). Prace konkursowe są przekazaniem majątkowych praw autorskich do nich na rzecz 

Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.)  

na następujących polach eksploatacji: 

 a) publikacja w wydawnictwach wszelkiego typu (niezależnie od formatu oraz formy 

wydawnictwa), wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie, 

 b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy – wytwarzania dowolnymi technikami 

egzemplarzy Pracy, a w szczególności: graficznymi, fotograficznymi, drukarskimi, 

plastycznymi, informatycznymi, wizualnymi, multimedialnymi, audiowizualnymi, 

cyfrowymi, informatycznymi;  

c) w zakresie rozpowszechniania Pracy w sposób inny niż określony w lit a) – 

wystawienie, wyświetlenie w przestrzeni publicznej Internecie, rozpowszechnianie we 

wszelakiego rodzaju sieciach informatycznych, teleinformatycznych, 

telekomunikacyjnych, a także wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym  

za pomocą jakiegokolwiek nośnika;  

d) wprowadzanie pracy do pamięci komputera.  

2). Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania zgłoszonych prac na konkurs bez 

zapłaty wynagrodzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu 

oraz ewentualnego odwołania konkursu bez podania przyczyny. Decyzje jury są 

ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

Organizatorzy: 

Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Graczach 

 
                  

http://www.modernhatch.eu/

