
  

 

 

„Kolorowa Wielkanoc” – szkolny konkurs plastyczno- techniczny 

Nawiązując do zbliżającej się Wielkanocy – najradośniejszych, najbardziej wiosennych 

i kwitnących świąt,  serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów  do udziału w 

konkursie  zatytułowanym „Kolorowa Wielkanoc”- na najpiękniejszą ozdobę 

wielkanocną – pisankę, kartkę , stroik itp. 

To najlepsza okazja, by móc wykonywać wiele symboli, które w ludowych zwyczajach 

wiążą się z okresem poprzedzającym Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Różnorodność 

materiałów i technik świadczyć mogą o ogromnej fantazji i pomysłowości młodych 

twórców. Warto podtrzymywać tę piękną tradycję i w związku z tym gorąco zachęcamy do 

udziału w naszej propozycji. 

Regulamin konkursu plastycznego „Kolorowa Wielkanoc”: 

1.Tematem konkursu są najpiękniejsze ozdoby wielkanocne – kartki, pisanki, stroiki i inne. 

2. Cele konkursu: 

Najważniejszym celem jest pomoc dla 7-miesięcznego Filipka Cholewy, chorego na 

SMA czyli czyli rdzeniowy zanik mięśni typu pierwszego. Jest to choroba genetyczna, 

która powoduje osłabienie mięśni odpowiedzialnych za poruszanie się, bicie serca i 

oddychanie.  Jedyną szansą dla dziecka jest terapia genowa, której koszt został wyceniony 

na ponad 9 milionów złotych. Jest to ogromna kwota, której rodzicom chłopca nie uda się 

zebrać bez wsparcia ludzi dobrej woli.  

 W dniu 21 marca 2021r. pod Ośrodkiem Kultury w Brzeszczach odbędzie się   

wielkanocny kiermasz charytatywny pod hasłem "Razem się wspieramy sąsiadowi 

Filipkowi pomagamy", z którego całkowity dochód zostanie przeznaczony na leczenie 

chłopca. 



  Filipek ma problemy z oddychaniem i musi być 

prawie cały czas wentylowany przez respirator, który poprawia wydolność jego płuc i 

ułatwia oddychanie. Niestety Filipek nie ma czasu. Choroba nie czeka i nie odda tego co już 

zabrała. Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie, zrozumienie, życzliwość i okazane 

wsparcie. Bardzo prosimy o pomoc w zebraniu brakujących jeszcze 7 milionów... 

https://www.facebook.com/filipeksma/ 

 

3.Kategorie wiekowe: 

I – uczniowie z  klas 1 – 3  

II- uczniowie z klas 4-8 

4. Format oraz technika prac – dowolne. 

5. Oceny dokona trzyosobowe Jury powołane przez organizatora konkursu. 

6. Podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą  prace można składać :   

klasy młodsze- w sali nr 23 ( p.Ewa Mazur),w sali nr 31 ( p. Dorota Englart) 

uczniowie z klas 4-8- na szkolnej portierni lub sali nr 8 ( P. Jadwiga Lukasek) 

7. Termin składania prac – 17 marca 2021 roku. 

8. DLA AUTORÓW NAJLEPSZYCH PRAC CIEKAWE NAGRODY RZECZOWE, 

DYPLOMY ORAZ WYRÓŻNIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WYSŁANE POCZTĄ!!! 

Nagrody:  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają uwagi pozytywne oraz dodatkową ocenę 

z przedmiotu : technika (kl.4-6) lub plastyka (kl.7-8) 

 Laureaci konkursu zdobędą  nagrody rzeczowe i dyplomy. 

 

Zachęcamy do udziału i życzymy powodzenia!!! 

https://www.facebook.com/filipeksma/

