REGULAMIN
XII POWIATOWEGO KONKURSU
NA PISANKĘ LUDOWĄ I PLASTYKĘ OBRZĘDOWĄ
ZWIĄZANĄ Z OKRESEM WIELKANOCNYM

ORGANIZATOR:
Starostwo Powiatowe w Dębicy
MIEJSCE:
Hala sportowa Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy, ul. Ogrodowa 20
TERMIN:
25 marca 2018 r. (niedziela) od godziny 11.00
CELE:
- kultywowanie tradycji ludowego zdobnictwa pisanek i wytwarzania przedmiotów
tradycyjnej kultury plastycznej związanej z okresem Wielkanocy,
- zaprezentowanie szerokim kręgom odbiorców, w szczególności mieszkańcom miasta
działalności Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu dębickiego.
UCZESTNICY:
- członkowie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu dębickiego,
- uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- pracownicy Zakładu Aktywizacji Zawodowej,
- przedstawiciele gminnych jednostek kultury z terenu powiatu,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego,
- osoby indywidualne.
PRZEDMIOT KONKURSU
NAJPIĘKNIEJSZE PISANKI
Ocenie zostaną poddane pisanki wykonane metodą tradycyjną:
- techniką rytowniczą (drapane)
- techniką batikową (pisane woskiem)
- innymi technikami (trawione w kwasie, oklejane tradycyjnymi materiałami)
- barwione w naturalnych wywarach „kraszanka” (np. łupiny z cebuli, orzecha włoskiego,
kory dębu, olchy, młodej jabłoni, pędów z młodego żyta, kwiatu nagietka, malwy, listków
barwnika, soku z buraka itp…)
oraz pisanki wykonane metodą współczesną, różnymi technikami zdobniczymi (np. malowana
w sposób artystyczny, zdobiona cekinami, szydełkowymi koronkami itp. …)

WSPÓŁCZESNE OZDOBY WIELKANOCNE
wyroby plastyki obrzędowej powstające w okresie wielkanocy m.in.:
- stroiki wielkanocne
- wyroby ceramiczne, z wikliny, drewna itp.
- obrusy, serwety do koszyków
STÓŁ WIELKANOCNY
przygotowany

w
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CIASTO WIELKANOCNE
przygotowane w sposób tradycyjny, pięknie zdobione, nawiązujące do tematyki

Świąt

Wielkanocnych.
Prace konkursowe należy zaopatrzyć w metrykę – nazwa instytucji, stowarzyszenia
lub imię i nazwisko wykonawcy.
OCENA PRAC KONKURSOWYCH, NAGRODY:
Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac konkursowych
w czterech kategoriach, biorąc pod uwagę elementy:
1) pisanka tradycyjna – zachowanie tradycyjnych technik i motywów, kolorystyka, precyzja
i dokładność wykonania, inne walory artystyczne,
2) pisanka współczesna – sposób zdobienia, użyte materiały, walory artystyczne,
3) współczesne ozdoby wielkanocne – różnorodność przygotowanych prac, sposób ich
prezentacji, walory artystyczne,
4) stół wielkanocny – ilość i rodzaj wystawionych potraw wielkanocnych, sposób ich
prezentacji, walory artystyczne,
5) ciasto wielkanocne- smak ciasta, estetyczne zdobienie ciasta związane z obrzędowością
wielkanocną.
Najciekawsze prezentacje zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi. Wszyscy uczestnicy
otrzymają pamiątkowe dyplomy.
W trakcie trwania imprezy odbywać się będzie kiermasz wielkanocny, podczas którego
odwiedzający będą mogli zakupić eksponowane podczas konkursu prace.
TERMIN ZGŁOSZEŃ:
Zgłoszenia (na kartach zgłoszeń) należy skierować na adres:
Starostwo Powiatowe w Dębicy
Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji
ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
w terminie do dnia 15 marca 2018 roku. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu
14 680 31 22, 14 639 59 94.

