
  

 

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego  

,,PISANKA WIELKANOCNA” 

1. Cele konkursu:  

- propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami 

wielkanocnymi, - pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia 

pisanek/kraszanek w obrzędowości ludowej, 

 - popularyzacja sztuki ludowej i rękodzieła wśród dzieci i młodzieży 

oraz dorosłych w środowisku lokalnym, 

 

2. Postanowienie ogólne: 

 Organizatorem konkursu jest Dom Kultury  w Przecławiu, ul. Zielona 52, 

39-320 Przecław.  

 Prace należy składać do dnia 16.03.2020r. 

 Rozstrzygnięcie konkursu 29.03.2020r.  

 

3.  Przedmiot konkursu:  

 wykonanie tradycyjnego jajka/pisanki (należy wykonać 1 

pisankę)  

 dowolna forma  przestrzenna, dowolna technika, wielkość itp. 

(np. na wydmuszce, balonie, styropianie, itp. ) 

 

4. Uczestnicy:  

 Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży  

i dorosłych 18+ z terenu gminy Przecław (w konkursie nie mogą wziąć 

udziału osoby z poza terenu). 

 Konkurs organizowany jest w czterech grupach wiekowych: 

GRUPA I: Przedszkola – 5 – 6 lat                                  

GRUPA II: Szkoła podstawowa - klasy I – III  

GRUPA III: Szkoła podstawowa - klasy IV – VIII  

GRUPA IV: Dorośli - Stowarzyszenia / Koła z terenu gminy Przecław                                                                         

 

5. Warunki udziału w konkursie:  

 Do konkursu może przystąpić każdy, kto wykona samodzielnie jedną 

tradycyjną pisankę lub kraszankę (np. oklejankę, nalepiankę, drapankę 

itp.).  

 Każda pisanka ma być trwale podpisana (imieniem i nazwiskiem/  grupą) 

tzn. prosimy, aby podpis był przyklejony, przypięty szpilką itp.  

 Prace muszą być nowe, wykonane specjalnie na konkurs / gotowe pisanki 

nie będą podlegać ocenie. 

 Każda z grup ma ograniczenia zgłoszeń: 

GRUPA I:  max. 10 prac 

GRUPA II i III:  max. 15 prac 

GRUPA IV:  max. 5 prac ze Stowarzyszenia lub Koła  z terenu gminy 

Przecław  

 

6. Ocena prac: 

1. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora.  

2. Ocenie prac podlegać będzie:  

 Zgodność z regulaminem konkursu, 

 Pomysłowość i inwencja twórcza uczestników konkursu, 

 Dobór materiałów i elementów zdobniczych, 



 Pomysłowość, 

 Samodzielność i estetyka wykonania. 

 

7. Wyniki i rozdanie nagród 

 

 Wyniki konkursu i wręczenie nagród 29.03.2020r. podczas 

Kiermaszu Wielkanocnego.  

 O godzinie oraz szczegółach dotyczących rozdania poinformujemy 

każdego uczestnika indywidualnie.  

 Organizator przewiduje nagrody za miejsca I-III we wszystkich 

grupach. Przewidziane są również Wyróżnienia wg. uznania/ oceny 

Jury.  

UWAGA! Organizator nie odpowiada za dostarczenie prac konkursowych 

 i odbiór prac pokonkursowych.  

8. Dane osobowe 

Przystępując do Gminnego Konkursu Plastycznego „Wielkanocna Pisanka”, każdy 

jego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie 

i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem. 

Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Przecławiu  z siedzibą 

przy ul. Zielonej 52, 39-320 Przecław. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 

spiecuch@przeclaw.org; 

Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i obsługi 

Gminnego Konkursu Plastycznego „Wielkanocna Pisanka” (na podstawie Ustawy 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) i przechowywane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa.  

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. 

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 wydarzeniu. 

Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

8. Nadesłanie  karty  zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków 

regulaminu Gminnego Konkursu Plastycznego „Wielkanocna Pisanka” 

 

                                                 ORGANIZATOR:  

                                               

               

  *Szczegółowe Informacje o Konkursie: 

Biuro Organizacyjne - pok. nr 3 – 17 227 63 65  

– e-mail: jbieszczad@dkprzeclaw.pl - 

Osoba odpowiedzialna za konkurs – Justyna Bieszczad 

 

mailto:jbieszczad@dkprzeclaw.pl


                KARTA ZGŁOSZENIOWA  

Gminny Konkurs Plastyczny „Wielkanocna Pisanka” 

 
Zgłoszenia do 16.03.2020r. 

 

*PROSIMY O WYPEŁNIANIE ZGŁOSZEŃ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

Nazwa placówki/ Stowarzyszenia/ Koła  

 

………………………………………………………………………………………………….…………… 

Kategoria grupowa: 

 GRUPA I: Przedszkola – 5 – 6 lat       

 GRUPA II: Szkoła podstawowa - klasy I – III  

 GRUPA III: Szkoła podstawowa - klasy IV – VIII  

 GRUPA IV: Dorośli / 18+ - Stowarzyszenia / Koła z terenu gminy 

Przecław                                                                         

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

................................................................................................................................ 

 

Wiek/ klasa  ..... …………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………. 

Krótki opis pracy  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



/dla Uczestników niepełnoletnich/ 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………………………………………………………………….  

przez Dom Kultury w Przecławiu z siedzibą przy ul. Zielonej 52, 39-320 Przecław  w celu organizacji  

Gminny Konkurs Plastyczny „Wielkanocna Pisanka”  

Dane osobowe obejmują imię, nazwisko, adres, mail i numer tel.   

Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę 

wycofać w dowolnym momencie. 

 

………………………………………………                                                            …………………………………… 

Miejscowość, data                                                                                                                                       podpis 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych wizerunkowych mojego 

dziecka……………………………………………………………………… przez organizatora w celu promocji imprezy, publikacji 

wizerunku mojego dziecka w dokumentacji fotograficznej i filmowej na stronie internetowej Domu Kultury w 

Przecławiu i mediach. 

 

…………………………………                                                                          ……………………………………… 

Miejscowość, data                                                                                                                                    podpis 

 

 

Klauzula informacyjna: 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

niniejszym informujemy, że: 

 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dom Kultury w Przecławiu z siedzibą przy ul. Zielonej 52,  

39-320 Przecław; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem: spiecuch@przeclaw.org ;  

3. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i obsługi uczestników Gminny Konkurs Plastyczny 

„Wielkanocna Pisanka”  (na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej).  

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez Dom Kultury w 

Przecławiu przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach). 

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.  

6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Domu Kultury w Przecławiu dostępu do danych, które Pana/Panią dotyczą, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;  

7. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych, jeśli jest ona podstawą 

przetwarzania danych. 

8. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia realizację 

celu opisanego w punkcie 3. 

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 

  



/dla Uczestników pełnoletnich/ 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Dom Kultury w Przecławiu z siedzibą przy ul. 

Zielonej 52, 39-320 Przecław w celu organizacji Gminnego Konkursu Plastycznego „Wielkanocna Pisanka”  

Moje dane osobowe obejmują imię, nazwisko, adres, mail i numer tel.   

Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę 

mogę wycofać w dowolnym momencie. 

………………………………………………                                                                          ……………………………………………………….. 

Miejscowość, data                                                                                                                                       podpis 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych wizerunkowych przez organizatora w celu promocji imprezy, 

publikacji mojego wizerunku w dokumentacji fotograficznej i filmowej na stronie internetowej Domu Kultury w 

Przecławiu i mediach. 

……………………………………………                                                                        ……………………………………………………………. 

Miejscowość, data                                                                                                                                    podpis 

 

 

Klauzula informacyjna: 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

niniejszym informujemy, że: 

 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dom Kultury w Przecławiu z siedzibą przy ul. Zielonej 52,  

39-320 Przecław; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem: spiecuch@przeclaw.org ; 

3. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i obsługi uczestników Gminny Konkurs Plastyczny 

„Wielkanocna Pisanka”  (na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej).  

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez Dom Kultury w 

Przecławiu przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach). 

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.  

6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Domu Kultury w Przecławiu dostępu do danych, które Pana/Panią dotyczą, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;  

7. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych, jeśli jest ona podstawą 

przetwarzania danych. 

8. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia realizację 

celu opisanego w punkcie 3. 

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 

 


