
„TRADYCJE WIELKANOCNE”
III POWIATOWY KONKURS NA PISANKÆ I PLASTYKÆ OBRZÆDOWÀ

ZWIÀZANÀ Z OKRESEM ÚWIÀT WIELKANOCNYCH 

Organizatorem Konkursu jest Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim i Stowarzyszenie Kobiet 
Powiatu Janowskiego. Konkurs jest skierowany do dzieci, mùodzieýy i dorosùych twórców ludowych oraz 
instytucji kultury i oúwiaty z regionu janowskiego, którzy po dzieñ dzisiejszy podtrzymujà i kultywujà 
tradycje plastyki obrzædowej Úwiàt Wielkanocnych (pisanki, bukiety, pajàki, palmy wielkanocne, 
koszyczki, itp.). Dopuszcza siæ zarówno indywidualne jak i grupowe uczestnictwo w konkursie. Osoby lub 
zespoùy mogà zgùosiã maksymalnie 3 prace. Prace przechodzà na wùasnoúã Organizatora.

1. Celem konkursu jest:
- kultywowanie, podtrzymywanie i dokumentowanie ludowej tradycji zdobnictwa pisanek,
- upowszechnianie plastyki obrzædowej zwiàzanej z okresem Úwiàt Wielkanocnych w regionie 
janowskim,
- kontynuowanie rodzinnych tradycji rækodzieùa ludowego poprzez przekazywanie z pokolenia na 
pokolenie sposobów wykonywania pisanek i plastyki wielkanocnej,
- zaszczepienie szacunku do kultury ludowej swoich przodków poprzez zainteresowanie spoùeczeñstwa 
tradycjami wielkanocnymi,
- doskonalenie warsztatu artystycznego twórców ludowych.

2. Konkurs polega na wykonaniu ozdoby Úwiàt Wielkiej Nocy (np. palmy, pisanki, pajàki, kwiaty z bibuùy, 
karty pocztowe, stroiki w dowolnej technice i formie). 
Uwaga: prace, w których zostanà zastosowane elementy z seryjnej produkcji nie bædà kwalifikowane do 
konkursu.

3. Zgùoszone do konkursu prace oceniane bædà w dwóch kategoriach:
- prace wykonane technikà tradycyjnà,
- technikami wspóùczesnymi.
Przy ocenie prac pod uwagæ bædà wziæte takie elementy jak:
- zachowanie tradycyjnych motywów i kolorystyki,
- precyzja i dokùadnoúã wykonania,
- walory artystyczne.
Zgùoszone do konkursu prace przechodzà na wùasnoúã organizatorów.

Organizatorzy zastrzegajà sobie prawo do reprodukowania prac w celach promocyjnych.
4. Do kaýdej pracy powinna byã doræczona metryczka zawierajàca dane wykonawcy: imiæ i nazwisko, 
wiek, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy.

5. Prace konkursowe naleýy zgùosiã do dnia 31.03.2015 r. w Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim, 
w Tymczasowej Siedzibie przy ul. Ogrodowej 16 (Dom Nauczyciela). 
 
6. Ogùoszenie wyników nastàpi 9.04.2015 r. o godz. 17.00 podczas otwarcia wystawy pokonkursowej, w 
Janowskim Oúrodku Kultury.

Wszelkie informacje zwiàzane z organizacjà konkursu moýna uzyskaã od poniedziaùku do piàtku pod 
numerami telefonów 15/8724-679, 507-081-346


