
Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów 

zaprasza do wzięcia udziału w konkursie 

 

„Najpiękniejsza pisanka” 

 

Nierozerwalnym symbolem Świąt Wielkanocnych jest pisanka. Pisanka to ogólna, zwyczajowa 

nazwa jaja wielkanocnego, zdobionego różnymi technikami. Jajo od wieków było uważane za 

symbol początku i źródła życia, znak zmartwychwstania. Ozdobione, miały w sobie tajemniczą 

moc. Pisanki to również nasze dziedzictwo kulturowe, które stanowi o naszej tożsamości.  

 

REGULAMIN KONKURSU 

Cele konkursu:  

1. Propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi. 

2. Pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania pisanek 

wielkanocnych. 

3. Kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec sztuki i tradycji kulturowej, 

związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy.  

4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów. 

5. Promowanie twórczości dziecięcej. 

6. Integracja dzieci przez sztukę. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:  

1. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież z terenu gminy Zabierzów. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pisanki, obowiązują wyłącznie formy 

przestrzenne – obowiązują wyłącznie kształt jaja.  

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 pisankę, wykonaną dowolną techniką i 

dowolnej wielkości. 

4. Praca powinna być wykonana indywidualnie. Prace grupowe nie będą oceniane. 

5. Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne, estetyczne, pomysłowość, 

oryginalność, wkład pracy, walory plastyczna (kompozycja, kolorystyka, dodatki), 

estetyka wykonania.  

6. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć formularz zgłoszeniowy wypełniony  

DRUKIEM i podpisany przez rodzica/ opiekuna prawnego (załącznik nr.1). Dane te 

będą służyć do kontaktu Organizatora z Uczestnikiem Konkursu. Prace niepodpisane, 

anonimowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu.  



7. Administratorem zebranych danych osobowych będzie SCKiPGZ.  

8. Pracę można złożyć osobiście w sekretariacie SCKiPGZ lub przesłać na adres 

Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080, 

Zabierzów, tel.12 285 11 79  

9. Termin nadsyłania prac upływa 6 kwietnia 2019 r.,  

10. Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się 13 kwietnia 2019 r. 

(sobota) w SCKiPGZ podczas wydarzenia pn. „Pracownia wielkanocna”.  

11. Komisja konkursowa dokona oceny prac w 4 kategoriach:  

szkoła podstawowa klasa „0”-I  

szkoła podstawowa klasa II-III  

szkoła podstawowa klasa IV-VI  

szkoła podstawowa klasa VII-VIII i klasy gimnazjum  

W przypadku małej ilości prac organizator zastrzega sobie zmianę podziału kategorii.  

 

Uwagi organizacyjne:  

1. Prace będą zwracane 13 kwietnia 2019 po Ceremonii Rozdania Nagród. Pozostawione 

prace zostaną przekazane na cele charytatywne. 

2. Zgłoszenie prac do konkursu jest różnoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na 

Organizatora praw własności egzemplarza pracy Konkursowej.  

3. Prace mogą być przez organizatora popularyzowane w katalogach, na stronie 

internetowej oraz eksponowane na wystawach.  

4. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.  

5. Dostarczenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

6. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.  

7. Nagrody laureatom konkursu zostaną przekazane podczas Ceremonii Rozdania 

Nagród. W przypadku nieobecności na Ceremonii Rozdania Nagród , nagrody będą do 

odbioru w SCKiPGZ do 31.05.2019.  

 

RODO:  

1.Utrwalenie przebiegu konkursu plastycznego  

a)Uczestnicy konkursu plastycznego oraz ich prace będą utrwalane na zdjęciach, nośnikach 

audio i video.  

b) Materiały będą publikowane na stronie internetowej Organizatora, Facebook oraz prasie 

lokalnej.  

c) Udział w konkursie plastycznym, który jest jednoznaczny z akceptacją postanowień 

niniejszego Regulaminu, jest jednoznaczny z akceptacją i udzieleniem zgody na przetwarzanie 

wizerunku na potrzeby publikacji materiałów audio i video.  

d) Udział w konkursie plastycznym a następnie udział w rozdaniu nagród w konkursie 

plastycznym jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów 

danych osobowych w celach wynikających z charakteru imprezy zgodnie z Rozporządzeniem 

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). Administratorem danych jest Samorządowe Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Zabierzów, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - zabierzow@zabierzow.org.pl. 

Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.  

a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe 

będą przechowywane przez okres realizacji imprezy oraz jej promocji na stornach 

internetowych i mediach społecznościowych organizatorów oraz przez okres wynikający  

z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji 

rachunkowej (dot. laureatów konkursu). Administratorzy mogą przekazać dane jednostkom 

samorządu terytorialnego w ramach rozliczenia otrzymanych dotacji. Uczestnicy imprezy mają 

prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub 

ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzając Jego dane osobowe 

naruszono przepisy RODO, ma Pan /Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych 

Osobowych. Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 

również w formie profilowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1  

Formularz zgłoszeniowy konkursu „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna” organizowanego 

przez Centrum Kultury w Zabierzowie  

Imię i nazwisko uczestnika......................................................................................................... 

Klasa.............................. 

Szkoła (nazwa, numer, adres e-mail, nr. telefonu)  

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

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

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

Oświadczenie rodzica/przedstawiciela ustawowego konkurs „Najpiękniejsza Palma 

Wielkanocna” organizowanego przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy 

Zabierzów. 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo............................................................................ w konkursie.  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na 

przetwarzanie oraz przechowanie danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z art. 6 ust. 

1 lit a).  

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób 

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

fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych – RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r ( Dz. Urz UE L 2016, Nr 119) w celach 

związanych z konkursem, w tym na podanie informacji o uzyskaniu nagrody lub wyróżnienia, 

wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz wizerunku dziecka, do publicznej wiadomości 

oraz na nieodpłatne wykorzystanie jego prac przez Organizatora Konkursu w celach 

informacyjnych i promocyjnych.  

 


