
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU WIELKANOCNEGO  

„OZDOBA WIELKANOCNA” 

(z możliwością wykorzystania jej w koszyczku, na oknie, na stole, drzwiach itp.) 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy.  

Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Kamienica. 

II.  CELE KONKURSU 

1. Kultywowanie tradycji i zwyczajów Wielkanocnych. 

2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów. 

3. Stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat 

zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia ozdób wielkanocnych. 

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z gminy Kamienica 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w 3  kategoriach wiekowych:  

a) Przedszkola ,  

b)Szkoły Podstawowe kl. I-III, 

c) Szkoły Podstawowe  kl. IV- VIII. 

3. Prace dostarczone  na konkurs muszą być pracami własnymi. Każda praca powinna być opatrzona 

metryczką  - dane autorów prac wraz z adresem zamieszkania i numerem telefonu oraz klauzulę 

RODO  należy dołączyć na osobnej kartce. 

a) Warunkiem niezbędnym przy dostarczeniu pracy konkursowej jest doręczenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych związanych z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy 

-  według wzoru, który stanowi załącznik do regulaminu konkursu.   

4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną / praca przestrzenna. 

5. Dostarczone prace nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne  

z przeniesieniem praw własności na organizatora.     

6. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Jury konkursowe. 

7. Każdy uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę.  



IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Prace należy składać w GBP w Kamienicy do dnia 25.03.2021 r. (czwartek) do godz. 1600 

2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Jury powołane przez organizatora.  

3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:  

a) pomysłowość i oryginalność pracy, 

b) dekoracyjność i kolorystyka , 

c) stopień trudności wykonania, 

d) estetyka wykonania, 

e) dobór materiałów.  

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

1. O wynikach zwycięzcy zostaną poinformowani przez zamieszczenie wyników konkursu na stronie 

internetowej www.kamienica.net.pl  

VI. NAGRODY 

1. Organizator przyzna trzy nagrody główne w wymienionej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia.  

VII. INFORMACJE DODATKOWE 

Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 18 3323082 (Hilary Majewski)   

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kamienica.net.pl/


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZWIĄZANYCH  

Z DZIAŁALNOŚCIĄ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KAMIENICY 

 

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000 

Rozporządzenie 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 danych. 

 

Ja niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
mojego dziecka w podanym niżej zakresie przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Kamienicy, 34-608 Kamienica 426 
 
 

Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nazwa Szkoły ……………………………………………………………………………………………. klasa…………………. 

 

Konkurs Wielkanocny  

Rodzaj przetwarzania : 

 -  na potrzeby strony internetowej/facebook GOK-u 

Na wykorzystanie wizerunku : 

- w prasie lokalnej GW, stronie internetowej gminy Kamienica , kronice GOK 

Na potrzeby działalności GOK: 

- konkursy, wystawy i inne 

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji zadania. 

 

                                                                                                     

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

        /miejscowość data/                                                                                           / podpis rodzica /opiekuna /  


