
REGULAMIN KONKURSU GMINNEGO RODZINNEGO
„WIELKANOCNA PISANKA EDYCJA VII”

I Organizator konkursu

Organizatorem  konkursu  na  pisankę  wielkanocną,  zwanego  dalej  „Konkursem”  jest
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach .

II Cel i tematyka konkursu:

 stworzenie pisanki wielkanocnej dowolną techniką,
 popularyzacja wiedzy o zwyczajach i obrzędach związanych ze świętami Wielkiej

Nocy,
 pobudzenie  inwencji  twórczej  i  fantazji  w  zakresie  wykonywania  pisanek

wielkanocnych,
 rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz kreatywności i twórczej wyobraźni dzieci i

ich rodzin,
 prezentacja możliwości twórczych dzieci,
 rozpowszechnianie  idei  prac  ręcznych  jako  aktywnej  formy  spędzania  wolnego

czasu rodzinnie.

III Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do Rodzin z terenu Gminy Iwanowice.

IV Zasady uczestnictwa 

1.  Przedmiotem  konkursu  są  pisanki  wielkanocne,  wyłącznie  formy  przestrzenne  –
obowiązuje kształt jaja. 
2. Technika wykonania pisanki jest dowolna. Pisanka powinna być wykonana z trwałego
materiału  w  dowolnej  wielkości  i  technice  (zdobienie  metodą  malowania,  haftowania
barwienia,  wyklejania,  z  wykorzystaniem różnorodnych  materiałów  np.  przyrodniczych,
itp.).
3.  Nagrodzone  prace  zostaną  opublikowane  na  Facebooku  Gminy  Iwanowice  i  na
Facebooku GCKiB w Iwanowicach.

4. Regulamin dostępny jest na stronie i na Facebooku GCKiB w Iwanowicach

V Zgłaszanie prac 

1.  Prace  należy  złożyć  osobiście  w  GCKiB  ul.  Strażacka  5,  32  –  095  Iwanowice
Włościańskie

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach 
Ul. Strażacka 5, 32 – 095 Iwanowice Włościańskie



2. Oprócz pracy należy dołączyć podpisaną kartę zgłoszeniową (Załącznik 1) oraz klauzlę
RODO.
3. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pisankę. Zgłaszane pisanki na Konkurs nie
mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
4. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
5.  Zgłoszenie  pracy  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  na
wykorzystanie jej w celach promocyjnych organizatora.
6. Termin składania prac upływa 14 kwietnia 2022 r.

 VI Ocena prac konkursowych:

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, powołane przez Organizatora. Zwycięskie prace
zostaną wybrane przez Komisję Konkursową według następujących kryteriów:
− walory artystyczne,
− kreatywność,
− oryginalność,
− nawiązanie do tradycji,
− estetyka wykonania
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

VII Rozstrzygnięcie konkursu:

1.  W wyniku  postępowania  konkursowego  Komisja  Konkursowa  dokona  oceny  prac  i
przyzna nagrody.
2.  Ogłoszenie  wyników  konkursu  nastąpi  22  kwietnia  2022  r.  -  wyniki  zostaną
zamieszczone na stronie internetowej i Facebooku GCKiB oraz Facebooku Urzędu Gminy
Iwanowice. 

VIII Nagrody

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.
Po ogłoszeniu konkursu 
Nagrody można odebrać do 2 miesięcy od ogłoszenia wyników, po tym terminie nagroda
przepada.
Termin oraz miejsce odebrania nagród zostanie ogłoszony na Facebooku GCKiB.
Nagrody  w  ramach  konkursu  zostały  sfinansowane  przez Gminne  Centrum  Kultury  i
Bibliotek w Iwanowicach

IX Prawa autorskie:

1. Prace mogą zostać wykorzystane w celach promocyjnych GCKiB, Gminy Iwanowice. Za
wykorzystanie pracy autorowi nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody do reprodukowania prac w
celach promocyjnych.
3.  Wzięcie  udziału  w  konkursie  oznacza  zgodę  na  przechowywanie  i  przetwarzanie
danych  osobowych  uczestnika  w  celach  związanych  z  konkursem  (zgodnie  z
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE
L 119, s.1).



Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie konkursu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (12) 388 45 16 


