
Cele konkursu: 

* zaprezentowanie aktualnego stanu sztuki ludowej, 

* popularyzacja twórczości ludowej wśród szerokiego kręgu odbiorców, 

* aktywizacja twórców do kontynuacji tradycji pisankarskich swoich 

miejscowości, 

* promowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego regionu. 

1. Konkurs obejmuje   swym zasięgiem powiaty: jarosławski, 

lubaczowski, przemyski, przeworski, łańcucki, leżajski. 

 

2. Do udziału w konkursie zapraszamy: 

 

- osoby dorosłe, wykonujące pisanki charakterystyczne dla danego regionu, 

tradycyjnymi technikami: drapaną i batikową oraz technikami 

współczesnymi. 

- dzieci i młodzież (w kategorii „Mistrz-Uczeń”), którzy przejęli tradycje 

pisankarskie od swoich mistrzów. Uczniowie powinni zaprezentować  

5 sztuk pisanek, a ich mistrzowie 10 pisanek wykonanych tą same 

techniką. Kryteria oceny są takie same jak w konkursie głównym. 

 

3. Każdy uczestnik na konkurs dostarcza 10 sztuk pisanek wykonanych 

jednolitą techniką, na jajach  naturalnych. 

 

4. Pisanki wykonane technikami współczesnymi powinny nawiązywać 

wzornictwem do tradycyjnych motywów zdobniczych oraz symboliki 

Świąt Wielkanocnych, nie dopuszcza się wykorzystywania półproduktów 

w postaci gotowych nanoszonych wzorów oraz jaj ze styropianu, bądź 

plastiku. 

 

5. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie/przesłanie czytelnie 

wypełnionej karty zgłoszenia wraz z pisankami (w koszyczku) dnia: 

- 30 marca br. w godz. 8.00 - 16.00 

- 31 marca br. w godz. 10.00 - 18.00 

 do Działu Dziedzictwa i Edukacji Kulturowej Centrum Kulturalnego  

w Przemyślu (Hol CK). 

 

 

 
6. Prace na konkurs wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia można dostarczyć lub 

przesłać na adres: 
 

Centrum Kulturalne w Przemyślu 

S. Konarskiego 9 

37 - 700 Przemyśl 

z dopiskiem “konkurs na pisankę” 
 

7. Organizator powoła komisję, która oceniać będzie pisanki  

w poszczególnych kategoriach, biorąc pod uwagę w szczególności: 

* przy technice drapanej i batikowej - zgodność’ z tradycje regionu, dobór 

wzornictwa,  użycie naturalnych barwników, estetyka wykonania, 

* przy technice współczesnej - ogólny wyraz artystyczny pisanek, 

nawiązywanie wzornictwem do tradycyjnych wzorów regionu. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 kwietnia 2022 roku w Centrum 

Kulturalnym w  Przemyślu  –  sala widowiskowa, godz. 13.00. 
 

9. Wszystkie zgłoszone do konkursu pisanki będzie można obejrzeć na 

wirtualnej wystawie - on-line.  
 

10. Pisanki zgłoszone na konkurs będą do odebrania za pokwitowaniem po 

godz. 13.30 w Centrum Kulturalnym. W przypadku nieodebrania pisanek 

przez twórcę przechodzą one na własność organizatora. 
 

 

 
Wszelkich informacji o konkursie udziela: 

Agata Hemon - kierownik Działu Dziedzictwa i Edukacji 

Kulturowej Centrum Kulturalnego w Przemyślu 

tel. /16/ 678 20 09 wew. 534, tel. kom. 799 255 

649 e-mail: a.hemon@ck.przemys1.pl 

mailto:a.hemon@ck.przemys1.pl


Przystępując do Konkursu na pisankę, każdy jego Uczestnik wyraża zgody 

na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla 

przeprowadzenia w/w imprezy z jego udziałem. 

 

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kulturalne w Przemyślu 

z siedzibą przy ul. Stanisława  Konarskiego  9, 37-700 Przemyśl. Kontakt 

z Inspektorem Ochrony Danych: iod@ck.przemys1.pl. 

 

Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu: organizacji i obsługi 

uczestników konkursu  na  pisankę  (na podstawie  Ustawy o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej) i przechowywane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. Państwa wizerunek będzie 

przetwarzany przez czas nieokreślony. Natomiast Państwa dane w postaci 

numeru telefonu/adresu e-mail będą przetwarzane przez Administratora  

w celu łatwiejszego kontaktu z Uczestnikami.  

 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. 

Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do danych, które Państwa 

dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych. 

 

Posiadają Państwo uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na 

przetwarzanie danych, jeśli jest ona podstawą przetwarzania danych. 

Jednak cofnięcie zgody uniemożliwia Państwa udział w Wydarzeniu. 

 

Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak 

ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Państwa dane 

osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym profilowania. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
na zdjęciu pisanki  

Beaty Maślanki Bukowińskiej  

z Dębowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na zdjęciu pisanki  

Małgorzaty Kowalczyk 

z Pruchnika 
 

 

 


