
 

REGULAMIN KONKURSU 

PISANKA   

 
§ 1 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Pisanka”.  
2. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach zwany dalej 

Organizatorem z siedzibą przy ul. Grodzkiej 1 w Mogilanach.  
3. Celem konkursu jest:  

1) kultywowanie i  podtrzymywanie ludowej tradycji zdobienia pisanek oraz upowszechnianie 
plastyki obrzędowej związanej z okresem Świąt Wielkanocnych, 

2) pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki w obrzędowości ludowej,  
3) zachowanie od zapomnienia tradycyjnych metod i technik zdobienia pisanek,  
4) rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych wśród dzieci i młodzieży, 
5) popularyzacja twórczości artystycznej, 
6) umożliwienie prezentacji własnych dokonań twórczych, 
7) aktywizacja do twórczych i innowacyjnych artystycznie form spędzania czasu wolnego. 

 

§ 2 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Mogilany.  
2. Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie metodą tradycyjną lub 

współczesną  pisanki wielkanocnej.  
3. Konkurs będzie odbywał się w trzech kategoriach wiekowych:  

I kategoria: uczniowie klas 0 - II,  
II kategoria: uczniowie klas III - V,  
III kategoria: uczniowie klas VI - VIII.  

4. W konkursie biorą udział tylko prace wykonane indywidualnie.  
 

§ 3 
 

1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pisankę wykonaną: 
1) metodą tradycyjną na jajku, wydmuszce, np. przy użyciu techniki batiku (pisane woskiem), 

techniką wydrapywania,  
2) metodą współczesną, dowolnymi technikami zdobniczymi z dowolnych materiałów na jajku 

plastikowym, styropianowym, drewnianym lub z innego trwałego materiału ( wyłącznie 
formy przestrzenne – obowiązuje kształt jaja o dowolnych rozmiarach ). 

2. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, które wcześniej nie były nigdzie 
nagradzane i publikowane.  

3. Prace, które nie będą spełniały powyższych warunków zostaną odrzucone. 
 

 
 
 



 

§ 4 
 

TERMIN I WARUNKI DOSTARCZANIA PRAC KONKURSOWYCH 
 

1. Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach,  
ul. Grodzka 1,  w dniach od 8 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r. ( do godz. 15.00 ). Prace 
dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

2. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę z  podpisanym oświadczeniem przez rodzica / 
opiekuna prawnego,  stanowiącą Załącznik do niniejszego Regulaminu.  

3. Brak załącznika do pracy skutkuje jej odrzuceniem.  
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
 

§ 5 
 

OCENA  PRAC  KONKURSOWYCH 
 

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez  Komisję Konkursową  powołaną przez Organizatora 
do dnia 19 marca 2021 roku. 

2. Pisanki będą oceniane w dwóch kategoriach: wykonane metodą tradycyjną i współczesną.   
3. Komisja  oceni prace konkursowe według następujących kryteriów:  

1) nawiązanie do tradycji, 
2) dobór materiałów i elementów zdobniczych,  
3) technika wykonania,  
4) oryginalność wykonania pracy, 
5) samodzielność, 
6) kreatywność, 
7) walory artystyczne i estetyczne, 
8) pomysłowość i inwencja twórcza. 

4. W każdej z kategorii zostanie przyznane I, II i III miejsce.  
5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora konkursu 

www.gok.mogilany.pl. 
6. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.  
7. Zwycięscy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. 
8. Odbiór prac pokonkursowych od dnia 22.03.2021 r. do dnia 25.03.2021 r.  
9. Pozostawione prace po dniu 25.03.2021 r. przechodzą na własność Organizatora. 
 

§ 6 
 

PRAWA AUTORSKIE 
 

Uczestnik biorąc udział w konkursie oświadcza, że: 
1) posiada osobiste i majątkowe  prawa autorskie zgłoszonej pracy i wszelkie wynikłe z tego tytułu 

spory przejmuje na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatora konkursu,  
2) wyraża zgodę na wszelkie formy publikacji zdjęć nadesłanej pracy konkursowej w tym: 

 na wystawie, stronie internetowej lub innych materiałach promocyjnych i reklamowych 
Organizatora, 

3) nie będzie rościł prawa do wynagrodzenia z tytułu publikacji i rozpowszechniania przez 
Organizatora zdjęć pracy konkursowej, 

4) wyraża zgodę na opublikowanie przez  Organizatora podstawowych danych autora.  
 



 

§ 7 
 

OCHRONA 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 
(dalej „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1781), Organizator  informuje, że: 
1. Administratorem Danych Osobowych  zbieranych od uczestników konkursu jest Gminny 

Ośrodek Kultury w Mogilanach, ul. Grodzka 1, 32-031 Mogilany, tel. 12 270 16 12, e-mail: 
gok@mogilany.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach: e-mail: bhp.iod.domagala@o2.pl 

3. Dane osobowe uczestników konkursu  będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 
konkursu, a także w celach promocyjnych. 

4. Dane osobowe  nie będą przekazywane innym odbiorcom. 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 

celów i zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez obowiązujące przepisy. 
6. Uczestnik konkursu posiada  prawo do żądania od administratora, dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
7. W przypadku uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, 

przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
8. Organizator oświadcza, że dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału  

w konkursie. 
§ 8 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do:  
1) wprowadzenia zmian w regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych od niego  

niezależnych,  
2) nierozstrzygnięcie konkursu w przypadku zbyt małej ilości prac, 
3) odwołania konkursu bez podania przyczyny,  
4) rozstrzygania spraw w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.  

2. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody uczestników na:  
1) przetwarzanie i publikowanie przez Organizatora konkursu danych osobowych uczestnika 

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.  
z 2019 r., poz. 1781), które będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy  
i przyznania nagrody, 

2) nieodpłatne utrwalenie i publikację pracy konkursowej  w celach promocyjnych we 
wszelkiego typu wydawnictwach  publikowanych przez Organizatora konkursu oraz   
w Internecie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.). 

3. Zgłoszenie do konkursu  oznacza równocześnie akceptację postanowień Regulaminu. 


