
                                     
 

REGULAMIN KONKURSU 

„Pisanka kreatywnie” 

pod patronatem Burmistrza Strumienia  

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Pisanka kreatynie” i jest zwany dalej: "Konkursem". 

2. Organizatorem Konkursu jest Koło Gospodyń Wiejskich w Zbytkowie z siedzibą  

w Zbytkowie, ul. Wyzwolenia 49, zwany dalej Organizatorem. 

3. Współorganizatorem konkursu jest Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Zbytkowie. 

4. Celem Konkursu jest promowanie tradycyjnych zwyczajów świątecznych poprzez przygotowanie 

jednego z najważniejszych symboli Wielkanocnych jakim jest jajko i stworzenie z niego ozdoby 

świątecznej oraz twórcze wykorzystanie czasu przez uczestników. 

5.  Konkurs jest finansowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zbytkowie. 

6.  Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 1 – 25 marca 2021 roku. 

7. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie jest dołączenie do zgłaszanej pracy  

w przypadku dzieci zgody przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie i przetwarzanie 

danych osobowych. Zgoda stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

W przypadku dorosłych mieszkańców Zbytkowa karty zgłoszenia, która jest Załącznikiem nr 2 

Regulaminu.  

 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku 3 - 7 lat, uczęszczające do Przedszkola im. Marii 

Konopnickiej w Zbytkowie oraz dorośli mieszkańcy Zbytkowa 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w kategoriach wiekowych: 

• Przedszkolaki: 

I -  3 – 4 lat 

II – 5 - 7 lat 

• Dorośli mieszkańcy  Zbytkowa: 18 – 100 lat 

3. Konkurs polega na własnoręcznym wykonaniu dowolną techniką pisanki czyli ozdoby świątecznej 

o ciekawych walorach artystycznych i estetycznych. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

1. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić do konkursu jedną pracę, do której należy dołączyć informację z 

następującymi danymi autora: 

• Imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

3. Prace przekazane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora 

konkursu, pozostając do jego dyspozycji w ramach działalności statutowej. 



4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich do 

wykonanej pracy na Organizatora tj. Koła Gospodyń Wiejskich w Zbytkowie począwszy od daty 

wpłynięcia pracy na konkurs. 

5. Prace konkursowe należy dostarczać osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2021 

roku na adres: 

• Przedszkolaki do siedziby Przedszkola w Zbytkowie, ul. Wyzwolenia 49  

• Mieszkańcy Zbytkowa do siedziby KGW w Zbytkowie, ul. Wyzwolenia 49 (salka 

integracyjna). Po uprzednim telefonicznym ustaleniu dnia i godziny. 

6. Prace złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie.  

 

IV. NAGRODY i KOMISJA KONKURSOWA: 

 

1. Nagrodami w Konkursie są atrakcyjne nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.  

2. W niniejszym Konkursie przewidziano 4 nagrody rzeczowe dla każdej kategorii wiekowej (I, II, III miejsce 

oraz jedno wyróżnienie) o łącznej wartości nie przekraczającej 840 zł brutto. Organizator może jednak 

przyznać inną liczbę nagród.  

3. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie jedną nagrodę. 

4. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwać będzie trzyosobowa Komisja Konkursowa 

powołana przez Organizatora.  

5. Laureatów wyłoni Komisja Konkursowa po zakończeniu procedury zgłaszania prac do konkursu. 

6. Oceniając dostarczone przez Uczestników prace konkursowe, Komisja Konkursowa działając w oparciu  

o kryterium kreatywności, estetyki wykonania oraz oryginalności dostarczonej pracy wyłoni 4 laureatów 

w każdej kategorii wiekowej. 

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w mediach społecznościowych oraz na stronie Przedszkola  

w Zbytkowie najpóźniej do 31 marca 2021 roku. 

8. Przekazanie nagród odbędzie się osobiście. W przypadku przedszkolaków w Przedszkolu w Zbytkowie.  

W przypadku dorosłych mieszkańców Zbytkowa po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu odbioru 

nagrody. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

Dane osobowe podane przez Uczestnika będą przetwarzane w celu organizacji  

i przeprowadzenia Konkursu, poinformowania go o ew. wygranej, w celu wydania nagrody,  

 a także w celach promocyjnych i archiwizacyjnych.  

Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit a) 

RODO) na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wzięcia udziału w Konkursie, umożliwienie 

Organizatorowi przeprowadzenia Konkursu, poinformowanie Uczestników o ew. wygranej, wydanie 

nagrody. Zgoda uczestnika stanowi Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu. 

Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do:  

a) dostępu do swoich danych osobowych  

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe  

c) żądania usunięcia danych  

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych  

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją 

osób, których dane są przetwarzane. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania 

Konkursu i powiadomienia Uczestników o przyznaniu nagrody. 

Organizator nie przetwarza danych osobowych Uczestników Konkursu w sposób opierający się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. 

10. Szczegółowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr Koła Gospodyń Wiejskich w Zbytkowie – 

795 139 503 lub 502 474 432 

 


