
 REGULAMIN XXIV KONKURSU PISANEK I PALM WIELKANOCNYCH 

 

Organizator: 

Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni we współpracy ze szkołami, których uczniowie biorą udział w Konkursie. 

Cel konkursu: 

Celem konkursu jest poznanie i kultywowanie tradycji obrzędowej Świąt Wielkanocnych przez dzieci i młodzież 

szkolną, a poprzez stosowanie różnych technik plastycznych rozbudzenie wyobraźni twórczej. 

Przedmiot konkursu: 

Przedmiotem konkursu są pisanki i palmy wielkanocne. 

Uczestnicy będą podzieleni na dwie kategorie wiekowe:  
a) 0 – III kl. SP  b)IV – VIII kl. SP  

Uczestnicy: 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej. 

Warunki uczestnictwa: 

Ocenie podlegają prace indywidualne, zawierające obowiązkowo palmę i pisankę, oraz prace zbiorowe, zawierające 

obowiązkowo jedną palmę i pisanki w liczbie odpowiadającej ilości wykonawców pracy. 

Pracę konkursową należy dostarczyć do siedziby GOK w Lubeni do dnia 28.03.2022 r. Do każdej pracy należy 

dołączyć metryczkę z następującymi danymi: imię i nazwisko lub nazwę grupy, adres szkoły, klasa, telefon 

kontaktowy. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych  

w Karcie Zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, oraz wyrażenie zgody na publikację 

zdjęć wykonanych prac na stronie internetowej www.goklubenia pl, , na  profilu Facebook Gminnego Ośrodka Kultury                

w Lubeni, oraz w gazecie „Wiadomości z gminy Lubenia”. Oświadczenia w powyższych sprawach składają rodzice 

lub opiekunowie prawni dzieci. Wypełnione Karty Zgłoszenia należy  dostarczyć razem z pracą konkursową. Brak 

Karty Zgłoszenia będzie równoznaczny z brakiem możliwości udziału w konkursie. Na stronie www.goklubenia 

pl   w gazecie „Wiadomości z gminy Lubenia” oraz na Facebooku Gminnego Ośrodka Kultury w Lubeni zostaną 

opublikowane zdjęcia dostarczonych prac. Uczestnictwo w konkursie wymaga  akceptacji niniejszego regulaminu. 

Prace zgłoszone do konkursu stają się własnością Organizatora, którym jest Gminny Ośrodek Kultury                             

w Lubeni i mogą być wykorzystane do upowszechniania. 

Komisja powołana przez organizatorów oceni prace konkursowe wg. następujących kryteriów: 

• staranność wykonania i estetyka pracy 

• niekonwencjonalne ujęcie tematu i inwencja twórcza,   

• ogólny wyraz artystyczny – samodzielność w pracy 

Dla autorów najciekawszych prac przewidziane są nagrody i wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają 

pamiątkowe dyplomy.  

Termin składania prac 28.03.2022 r. do godz. 17.00 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 04.04.2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubeni.  

Wręczenie nagród uczestnikom konkursu odbędzie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. 

Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy GOK w Lubeni,  tel. 017 871 00 23 

 
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni 

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych,  e-mail: iod.poczta@gmail.com 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, jego dokumentacji oraz w związku  z wydaniem nagrody, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i zgodnie z treścią 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 zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”. 

4. Dane osobowe podawane są przez uczestników Konkursu dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna                         

z brakiem możliwości udziału w Konkursie.   

5. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, inaczej jest to dozwolone 

na podstawie odrębnie wyrażonej zgody. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych powyżej celów przetwarzania,                        

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.  

7. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,                                           

że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 


