
 

VI  POWIATOWY KONKURS 
 TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY  

„BARWY FOLKLORU” 
 

Konkurs dotyczy tematyki ludowej i rozgrywany jest w dwóch kategoriach:  

haft krzyżykowy i wycinanka ludowa. 
 

Organizatorzy: Zespół Szkół im. Ks. J. Popiełuszki w Juchnowcu Górnym  

 

Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Białymstoku i Urząd Gminy  

                                        w Juchnowcu Kościelnym 

 

Termin podsumowania konkursu: 23 V 2016 r. 

 

Uczestnicy konkursu: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu    

                                       powiatu białostockiego i miasta Białegostoku 

 

Technika wykonania prac: wycinanka z papieru i haft krzyżykowy 

 

Rozmiar: wielkość prac nie przekraczająca wielkości formatu  A4  

                  o kształcie prostokąta, kwadratu lub koła 

 

Miejsce ekspozycji prac konkursowych: Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym 

 

Cele konkursu: 

 upowszechnianie ginącej sztuki wycinanek ludowych i haftu 

krzyżykowego 

 promocja szkoły, gminy i powiatu 

 rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży 

 
REGULAMIN KONKURSU 

 
1. Konkurs dotyczy 3 grup wiekowych: kl. I-III SP, kl. IV-VI SP                    

i kl. I-III Gimnazjum. 

2. Prace można wykonać w 2 kategoriach: 

 

 WYCINANKA LUDOWA 

(tematyka i styl dowolny- wycinanka łowicka,  kurpiowska, podlaska) 

 HAFT LUDOWY 

(wykonane ściegiem krzyżykowym – motywy roślinne, kwiaty, pejzaż 

wiejski) 

 



3. Wykonane prace prosimy wysłać do dnia 18 maja 2016 roku na adres 

organizatora:  

Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 

ul. Szkolna 5 

16-061 Juchnowiec 

 

4. Komisja konkursowa oceni: 

- oryginalność 

- estetykę 

- zgodność z kanonami sztuki ludowej 

 

5. Prace należy  nakleić na brystol lub oprawić w ramkę tekturową i 

podpisać na odwrocie podając: 

- imię i nazwisko  

- klasę (szkoły podstawowej lub gimnazjum) 

- nazwę, adres i telefon szkoły 

- imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna 

 

6. Komisja konkursowa dokona przeglądu prac i wyłoni zwycięzców. 

Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.  

 

7. Zaproszenia na uroczystość podsumowania konkursu otrzymają wszyscy 

wyróżnieni i nagrodzeni uczniowie wraz ze swoimi opiekunami o czym 

poinformujemy zainteresowanych w późniejszym terminie. 

 Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają pamiątkowe 

statuetki lub dyplomy oraz upominki(w miarę możliwości organizatora)  

 Zaproszeni laureaci obejrzą w szkole wystawę pokonkursową prac.  

 Uroczystość uświetni dziecięcy zespół ludowy „Jarzębinki”, który 

zaprezentuje swój program artystyczny 

 

Informujemy, że laureaci konkursów powiatowych z klas gimnazjalnych 

otrzymują dodatkowe punkty do szkół średnich !  

  

Serdecznie zapraszamy do udziału! 

 
  Koordynator konkursu: 

                                                                                         Jan Sagun 

 
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników zgody na przetwarzanie ich danych 

osobowych na potrzeby promocji konkursu. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08. 1997 r. Dz. U. 

Nr 133 poz. 833 z późn. zm.) Nagrodzone i wyróżnione prace oraz prawa autorskie do nich przechodzą na 

własność organizatora. Prace nienagrodzone  można odbierać u organizatora od 1czerwca do końca roku 

szkolnego. Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na  stronie internetowej (www. zsj.home .pl) w 

zakładce „konkursy”. 

 
Dodatkowych informacji udzielają osoby prowadzące konkurs: 

Małgorzata Skwarko     tel. 509623045 

Jan Sagun                      tel. 696762728                                                                      


