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REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ  

PISANKĘ WIELKANOCNĄ 
 

I. Organizatorzy konkursu: 
Organizatorem konkursu na Najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną jest Gminny Ośrodek         
Kultury i Sportu w Wiśniowej. 
 
II. Celem Konkursu jest: 

- Zachęcanie dzieci, młodzieży i osób dorosłych do własnoręcznego zdobienia pisanek 
- Kultywowanie, podtrzymywanie i dokumentowanie ludowej tradycji zdobnictwa       

pisanek oraz upowszechnianie plastyki obrzędowej związanej z okresem Świąt         
Wielkanocnych.. 

- Rozwój inwencji twórczej w zakresie prac plastycznych nawiązujących do wzorów          
regionalnych. 

- Pobudzanie aktywności twórczej środowisk lokalnych. 
 
III. Zadanie konkursowe: 

1. Konkurs jest skierowany do mieszkańców gminy Wiśniowa. 
2. Każdy uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać jedną pisankę wielkanocną          

metodą drapaną, malowaną lub oklejaną. 
3. Pisanka powinna być wykonana z ugotowanych jaj lub wydmuszek naturalnych. 
4. Najciekawsze pisanki oceniane będą w kategoriach: 

- przedszkole, 
- klasy I - IV, 
- klasy V - VIII, 
- młodzież szkół średnich i dorośli. 

5. Każda praca powinna mieć metryczkę z imieniem, nazwiskiem uczestnika, wiekiem,          
klasą, szkołą, telefonem kontaktowym. 

6. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłanie po terminie lub zniszczone w wyniku           
niewłaściwego zabezpieczenia nie będą brały udziału w Konkursie. 

7. Prace grupowe nie będą brane pod uwagę. 
 
IV. Kryteria oceny prac: 

- precyzja i dokładność wykonania i wkład pracy;  
- walory artystyczne;  
- kreatywność; 
- samodzielność wykonania. 

V. Termin i warunki dostarczenia prac 
Prace plastyczne wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniami należy dostarczyć opiekunów lub            
osobiście na adres:Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej, 32-412 Wiśniowa 320,            
w godz. 8.00 - 16.00, w nieprzekraczalnym terminie do  19.03.2021 r.  

Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. 
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VI.  Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

1. Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez Organizatora. Decyzje         
komisji będą ostateczne. 

2. W przypadku bardzo dużej lub bardzo małej liczby prac konkursowych, Organizator           
zastrzega sobie prawo do zmiany lub połączenia poszczególnych kategorii.         
Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dowolnej ilości nagród. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 marca 2021 r. 
4. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej i portalu         

społecznościowym Organizatorów. 

VII.  Postanowienia końcowe 
      1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
      2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu. 
      3. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA WIZERUNKU 
Zgodnie z art. 13 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 zwane dalej RODO) informuje się, iż: 
1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, z siedzibą w 
Wiśniowej 320;32-412 Wiśniowa tel. 12 271 20 20, adres e-mail: kultura@gokis-wisniowa.pl. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej             
sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: e-mail: iod@gokiswisniowa. pl. 
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GOKiS w celach promocyjnych, popularyzatorsko            
- naukowych zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                 
27 kwietnia 2016 r. 
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby zainteresowane działalnością GOKiS          
Wiśniowa. 
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. 
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,              
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu,          
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie przez Państwo dane osobowe są dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału             
w konkursach organizowanych przez GOKiS Wiśniowa. 
9. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
 
 


