
Gminny konkurs plastyczny 

dla przedszkola i dzieci szkół podstawowych 

„TRADYCYJNA KARTKA WIELKANOCNA” 

REGULAMIN 

§ 1 

Organizatorem Konkursu jest: 

Ośrodek Kultury w Wiśniowej  

38-124 Wiśniowa 136 

pow. strzyżowski, woj. podkarpackie  

Telefon: (17) 277 53 93 

e-mail: gok_wisniowa@o2.pl 

strona internetowa:www.okwisniowa.pl 

§ 2 

Celem konkursu jest: 

- kultywowanie tradycji wielkanocnych, 

- propagowanie godnych naśladowania tradycji ludowych, 

- pobudzenie kreatywności  poprzez ekspresję twórczą, 

- zachęcenie do kreatywnego spędzania wolnego czasu. 

§ 3 

Zasady konkursu: 

- format pracy A5  

- technika wykonania prac płaska lub przestrzenna (Papier kolorowy, quilling, bibuła, farby, pastele). 

- konkurs dotyczy mieszkańców gminy Wiśniowa.  

- jedna osoba może dostarczyć 1 kartkę 

- maksymalna ilość prac z jednej Placówki Edukacyjnej to 20 kartek 

 

Prace oceniane będą w kategoriach: 

1. kategoria I – przedszkole i szkoły podstawowe uczniowie klas 1-3 

2. kategoria II – szkoły  podstawowe uczniowie klas 4-8 

 

- w każdej kategorii wiekowej komisja konkursowa wyłoni laureatów (nagrody za I, II, II miejsce) 

- prace powinny być wykonane samodzielnie, 

- prace przyjmowane będą w Ośrodku Kultury w Wiśniowej do 4 kwietnia 2023 r.  

- do prac należy dołączyć kartę zgłoszeniową.   

- zgłoszenie jest jednoznaczne ze zgodą rodzica, opiekuna na udział w konkursie. 
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§ 4 

Kryteria oceny: 

- zgodność z tematem: „TRADYCYJNA KARTKA WIELKANOCNA” 

- walory artystyczne, 

- pomysłowość, 

- estetyka wykonania. 

Zwycięzców Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez Organizatora. 

Organizatorzy planują przyznanie  nagród I, II oraz III stopnia w każdej z ocenianych kategorii,  

a w uzasadnionych wypadkach Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia. 

 

§ 5 

Harmonogram konkursu: 

- ostateczny termin dostarczenia prac: 4 kwietnia2023 r. 

- wystawę prac konkursowych będzie można obejrzeć w Ośrodku Kultury od 5 kwietnia 

- rozstrzygnięcie konkursu i powiadomienie laureatów: do 12 kwietnia 2023 r. 

§ 6 

Dodatkowe informacje:  

- dostarczenie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, 

- organizator zastrzega prawo do publikacji zdjęć prac, wizerunku dziecka po konkursie, 

- Organizator będzie przetwarzał dane -imię, nazwisko,  kategorię wiekową  podczas publikacji prac 

na stronie internetowej i portalu Facebook, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) za zgodą udzieloną na przetwarzanie danych osobowych podpisaną w KARCIE 

ZGŁOSZENIA 

- ze zwycięzcami organizator skontaktuje się drogą elektroniczną bądź telefonicznie, 

- Organizator zastrzega prawo do nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich do prac zgłoszonych 

w konkursie i nieodpłatnego wykorzystania ich na wszystkich polach eksploatacji, bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych, jak również do publikowania prac konkursowych, 

- decyzje komisji konkursowej są ostateczne, 

- szczegółowych informacji udziela instruktor ds. plastyki Daniel Januszek. 

 



 

Gminny konkurs plastyczny dla przedszkola i dzieci szkół podstawowych 

„TRADYCYJNA KARTKA WIELKANOCNA” 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Imię i nazwisko dziecka, klasa…………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy rodzica, opiekuna prawnego…………………………………………………………………. 

Placówka Edukacyjna…………………………………………………………………………………………………….. 
 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku 

Na podstawie 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 osobowych) Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych w zakresie wizerunku przez administratora – Ośrodek Kultury w Wiśniowej 38-124 wiśniowa 136, pow. strzyżowski, woj. 

podkarpackie, Telefon: (17) 277 53 93, e-mail: gok_wisniowa@o2.pl, strona internetowa: www.okwisniowa.pl poprzez upowszechnianie 

zdjęć i materiałów filmowych celem promowania działalności kulturalnej instytucji w mediach elektronicznych, na stronie internetowej, 

katalogach, afiszach, ulotkach i innych, związanych z prowadzoną działalnością. 

W związku z otrzymaniem zgody na przetwarzanie danych należy podać osobie wszystkie informacje zgonie z art. 13 RODO wymagane 

przy zbieraniu danych od osoby, której dane dotyczą. 

 

 

 

    …………………………………………………… 

 (podpis rodzica, opiekuna dziecka) 
 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Na podstawie 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 osobowych) 

I. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodęna przetwarzanie moich danych osobowych w celu; Udział w Gminnym 

Konkursie Plastycznym „TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA”, organizowanym przez administratora – Ośrodek Kultury w 

Wiśniowej 38-124 wiśniowa 136, pow. strzyżowski, woj. podkarpackie, Telefon: (17) 277 53 93, e-

mail: gok_wisniowa@o2.pl,strona internetowa:www.okwisniowa.pl 

II. Jednocześnie zostałem poinformowany, że: 

1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez Administratora: - adres: Inspektor Ochrony Danych w 

Ośrodku Kultury w Wiśniowej - e-mail: gok_wisniowa@o2.pl 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest moja zgoda. 

3. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy przetwarzania i powierzenia danych w związku z realizacją usług 

świadczonych na jego rzecz (obsługa prawna, informatyczna itp.) 

4. Dane będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń 

przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. 

5. Mam prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

6. Mam prawo do wniesienia skargi di organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

7. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

 

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

                                                                                                                    (data i podpis rodzica, opiekuna dziecka) 
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