
 

 
REGULAMIN KONKURSU 

 

 
 
 
 

1. Organizator konkursu: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy, ul. Rynek 8/1,  
37-740 Bircza, tel. (0-16) 672 50 78. 

2. Współorganizator: Starostwo Powiatowe w Przemyślu. 
3. Cel konkursu: kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych, zapoznanie się z technikami 

zdobienia i malowania jaj, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej, ocalenie od 
zapomnienia typowych form twórczości ludowej. 

4. Technika zdobienia jaj jest dowolna.  
Organizator zastrzega jednak, że pisanki wykonane technikami współczesnymi powinny 
nawiązywad wzornictwem do tradycyjnych motywów zdobniczych oraz symboliki Świąt 
Wielkanocnych. Nie dopuszcza się wykorzystywania półproduktów tj. gotowych 
nanoszonych wzorów, jaj ze styropianu lub plastiku. Prosimy nie dostarczad także 
gotowych lub wykonanych koszyków, serwetek itp.  
OCENIE PODLEGAD BĘDĄ JEDYNIE PISANKI. 

5. Prace należy umieścid w pudełku wraz z kartą zgłoszenia. 
6. Prace wykonujemy indywidualnie. Prace zbiorowe nie zostaną poddane ocenie komisji 

konkursowej.  
7. Kategorie wiekowe: 

 Kategoria I - Oddziały przedszkolne - wykonują 1 pisankę 

 Kategoria II - klasy I-III - wykonują 1 pisankę 

 Kategoria III - klasy IV -VIII – wykonują 1 pisankę 

 Kategoria IV - dorośli - wykonują 2 pisanki 
8. Kryteria oceny: 

 walory estetyczne i wizualne, 

 samodzielnośd wykonania pracy, 

 technika wykonania i pomysłowośd. 
9. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział. Zwycięzcy otrzymają 

dyplomy oraz nagrody rzeczowe. O przyznaniu nagród decyduje komisja konkursowa 
powołana przez organizatora. Do komisji zaproszeni zostaną współorganizatorzy-  Starostwo 
Powiatowe w Przemyślu.  
Komisja przyzna miejsca I-III w każdej z kategorii. Organizator zdecyduje o przyznaniu 
ewentualnego wyróżnienia.  

10. Prace zwycięskie stają się własnością organizatora.  
11. Organizator przewiduje zwrot pozostałych prac po uroczystym wręczeniu nagród.  
12. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pisanek w ilości przewidzianej dla każdej 

kategorii wiekowej i  dostarczenie ich na adres organizatora wraz z kartą zgłoszenia 
W TERMINIE NIEPRZEKRACZALNYM do dnia 1 kwietnia 2022 roku, do godz. 1000. 

13. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2022 roku ok. godz. 1200. Wyniki 
konkursu zostaną podane na stronie internetowej Urzędu Gminy w Birczy, na portalu 
społecznościowym facebook GOK,SiT w Birczy oraz w gablocie informacyjnej w rynku 
w Birczy. 

14. O terminie i sposobie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie. 
 
 
 

Zrealizowano przy udziale środków finansowych Powiatu Przemyskiego 
. 

 



 

 
Karta zgłoszenia 

Powiatowy Konkurs Wielkanocny „PISANKI, KRASZANKI, MALOWANE JAJA 
 
 

 
1. Imię i nazwisko autora pracy 

 

……………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Wiek 
 

……………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Szkoła (w przypadku uczniów) 
 

 

………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Klasa (w przypadku uczniów) 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 
 

5. Numer  telefonu 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

6. Kategoria wiekowa (zaznacz X odpowiednią kategorię) 
 

Kategoria I – Oddziały przedszkolne 
Kategoria II - klasy I-III 
Kategoria III - klasy IV -VIII 
Kategoria IV - dorośli  

 
 

____________________ , ____________________ 

(miejscowość)    (data) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych /danych osobowych mojego dziecka  tj. 

………………………………………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko) 

przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy, ul. Rynek 8/1, 37-740 Bircza, w celu organizacji konkursu 

„PISANKI, KRASZANKI, MALOWANE JAJA" zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzeniem 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 (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1). 

_____________________________ 

(czytelny podpis, data) 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy, ul. Rynek 8/1, 37-740 Bircza; 

 W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

 Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu „PISANKI, KRASZANKI, MALOWANE JAJA”, 

 Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

 Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

 Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.  

 Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

a. żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

b. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

c. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  
 

 
Zrealizowano przy udziale środków finansowych Powiatu Przemyskiego. 


