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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA WIELKANOCNA” 

 

CEL KONKURSU 

1. Upowszechnianie, pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi. 

2. Konkurs stwarza okazję do działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat 

zanikającego zwyczaju wykonywania ozdób świątecznych  . 

3. Kształtowanie aktywnej postawy uczniów i członków organizacji wobec sztuki i tradycji 

związanej ze Świętami Wielkanocnymi. 

4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych. 

 

PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie Zająca Wielkanocnego. 

2. Technika wykonania ozdoby jest dowolna. 

3. Wysokość zająca wielkanocnego nie może być niższa niż 50 cm.  

4. Wszystkie prace prezentowane będą na placu przed Urzędem Miasta i Gminy w dniu 

Jarmarku Wielkanocnego dnia 26 marca 2023 roku. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs adresowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych, organizacji i stowarzyszeń z 

Miasta i Gminy Gniew. 

2. Zająca wielkanocnego należy dostarczyć do siedziby CKiBP do 24 marca 2023 roku do 

godziny 15.30. 

3. Zając powinien być podpisany. 

 

JURY 

1. Konkurs oceniać będą wszyscy uczestnicy wydarzenia. 

http://www.ckibp.gniew.pl/
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2. Głosować będzie można również online, klikając „łapkę” bądź serduszko pod wybranym 

zdjęciem na FB.  

3. Jury przyznaje I, II oraz III miejsce. Decyzje jury są ostateczne. 

4. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych wyróżnień. 

 

KRYTERIA OCENY 

1. Pomysłowość, 

2. Jakość i estetyka wykonania, 

3. Wkład pracy, 

4. Ogólne wrażenia artystyczne, 

 

NAGRODY 

1. Organizator nagrodzi trzy najlepsze prace. 

2. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 

Prace nie będą uczestnikom zwracane; przechodzą na własność Organizatora. 

Uczestnicy konkursu zgłaszając swoją pracę akceptują niniejszy regulamin. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na 

następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, 

używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. 

nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD -ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie 

do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach organizowanych oraz zgodą na ich 

publiczne wykorzystanie. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator 

Konkursu. 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 

Życzymy dużej pomysłowości i wspaniałej zabawy !!!  

http://www.ckibp.gniew.pl/
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KONTAKT 

Pytania dot. konkursu prosimy wysyłać na adres mailowy: biuro@ckibp.gniew.pl 

Dane kontaktowe Organizatora: 

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie 

Plac Grunwaldzki 16/17 

83-140 Gniew 

Tel: 507-125-558 

https://www.facebook.com/ckibp.gniew 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie, 

Plac Grunwaldzki 16/17, 83-140 Gniew, NIP: 5932626806, REGON 387844360. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt jest możliwy pod 

następującym adresem poczty elektronicznej: biuro@ckibp.gniew.pl oraz pocztą tradycyjną na 

adres: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie, Plac Grunwaldzki, 83-140 Gniew. 

3. Dane osobowe Uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu: 

a) umożliwienia udziały w konkursie na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę 

przystępując do konkursu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

b) dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu – zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

c) Realizacji prawnie uzasadnionego interesu przez Administratora - na postawie art.6 ust.1 lit f 

RODO. 

4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika konkursu będą osoby lub podmioty, którym dane 

zostają udostępnione w celu realizacji konkursu np. dostawy obsługi teleinformatycznej. 

http://www.ckibp.gniew.pl/
https://www.facebook.com/ckibp.gniew
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5. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych Uczestnika konkursu do 

państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

6. Dane Uczestników konkursu przechowywane będą przez Organizatora konkursu przez okres 

niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres niezbędny do dochodzenia 

ewentualnych roszczeń z Konkursu (tj. 6 miesięcy od dnia wymagalności roszczenia),  

w przypadku Laureatów Konkursu, przez okres pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, 

w którym uzyskano wygraną, jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego 

przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi, przepisami 

dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy) - przez okresy wskazane w tych przepisach. W 

odniesieniu do Pana(-ni) danych osobowych oraz danych osobowych dziecka decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. 

7. Posiada Pan(-ni) prawo do: 

 żądania dostępu do danych - w granicach art. 15 RODO, 

 ich sprostowania - w granicach art. 16 RODO, 

 żądania usunięcia - w granicach art. 17 RODO, 

 lub ograniczenia czynności przetwarzania - w granicach art. 18 RODO, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w granicach art. 21 RODO, 

 przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii - w granicach art. 20 RODO. 

8. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Przystąpienie do konkursu jest obligatoryjnie traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w zakresie określonym formularzem rekrutacyjnym. Żądanie uczestnika 

konkursu usunięcia danych osobowych jest jednoznaczne z brakiem możliwości udziału w 

Konkursie. 

10. Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce Prywatności 

dostępnej w naszej placówce oraz na naszej stronie internetowej pod linkiem: 

https://ckibp.gniew.pl/ochrona-danych-osobowych 

http://www.ckibp.gniew.pl/

