
Правила конкурсу «Українські Великодні писанки»
під патронатом

Станіслава Адамяка – Почесного консула України в Хелмі

I. Організатор
- Молодіжний Культурний Центр в Хелмі

II. Умови участі в конкурсі
- Умовою участі в конкурсі є виконання художньої роботи: писанки традиційні (яйця варені ) 
або сучасні

III. Оцінка робіт

- учні 1-4 класів
- учні 5-8 класів
- учні 9-11 класів

IV. Робота, яка бере участь в конкурсі, повинна бути доставлення безпосередньо до будівлі 
організатора, а саме:
Молодіжний Культурний Центр
вул. Почтова 41
22-100 Хелм
Термін: до 7 квітня 2022 року

V. Роботи будуть оцінені в такій категорії:
    • традиційна писанка
    • сучасні писанка

VI. Кожна заявлена в конкурсі робота повинна мати, добре прикріплену інформаційну картку.
Потрібно також відповідно вберегти роботу від пошкодження - яйця зварені на круто

VII. Очікуваний термін підведення конкурсу, вручення нагород і відкриття виставки:
10 квітня, про  13.40
Площа Лучковського
Хелм

VIII. Примітки
1. Надіслані роботи поверненню не підлягають і залишаються у власності організатора 
(Молодіжний Культурний Центр в Хелмі), який зберігає за собою можливість їх публікації, 
виставки і продажу на ярмарках і аукціонах.
2. Не охоплені в конкурсі питання вирішує організатор.
3. Надсилання робіт на конкурс є рівноцінним з наданням згоди з вищезазначеними умовами

Інформаційна картка
Ім’я і прізвище автора:

Вік і клас учасника:

Назва, адреса і телефон навчального закладу:

Ім’я і прізвище вчителя(дорослого):



REGULAMIN KONKURSU „Ukraińskie pisanki”
pod patronatem

Stanisława Adamiaka, Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie

 I . Organizator :
– Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie

II. Warunki uczestnictwa w konkursie:
- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej: pisanki tradycyjnej (jaja 
ugotowane na twardo) lub pisanki współczesnej

III. Ocena prac:
Nadesłane na konkurs prace będą oceniane w następujących przedziałach wiekowych:
• uczniowie kl. I-IV
• uczniowie kl. VI-VIII
• uczniowie kl. IX-XI

IV. Praca konkursowa powinna zostać dostarczona bezpośrednio do siedziby organizatora:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Pocztowa 41
22-100 Chełm
Termin: do 7 kwietnia 2022 r.

V. Prace będą oceniane w kategoriach:
• pisanka tradycyjna
• pisanka nowoczesna

VI. Każda zgłoszona na konkurs praca powinna posiadać dobrze przymocowaną kartę informacyjną
Należy również odpowiednio zabezpieczyć prace przed zniszczeniem (jaja należy ugotować na 
twardo)

VII. Przewidywany termin podsumowania konkursu, wręczenia nagród oraz otwarcia wystawy:
10 kwietnia ok. godz. 13.40
Plac Łuczkowskiego
Chełm

VIII. Uwagi końcowe:
1. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i pozostają własnością organizatora (Młodzieżowy Dom
Kultury w Chełmie), który zastrzega sobie możliwość ich publikacji, eksponowania oraz sprzedaży 
na kiermaszach i aukcjach.
3. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
4. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wyżej wymienione 
warunki.

Karta informacyjna:
Imię i nazwisko autora:

Wiek i klasa uczestnika:

Nazwa, adres i numer telefonu instytucji edukacyjnej:

Imię i nazwisko nauczyciela:


