
Przed nami wyjątkowe Święta Wielkanocne. Ich nieodłącznym elementem jest JAJKO – 
symbol nadziei i rodzącego się życia. W związku z tym zapraszamy wszystkie chętne dzieci do 
udziału w konkursie na najpiękniejszą pisankę wielkanocną! 
 

Konkurs Plastyczny - Pisanka Wielkanocna 2020 
 

Regulamin konkursu 
  

Organizator konkursu:  
Gminne Centrum Kultury w Kobylanach, Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylanach 
 
Cele konkursu: 
- kultywowanie wielkanocnej tradycji wykonywania ozdób świątecznych, 
- umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych, 
- doskonalenie umiejętności i warsztatu plastycznego, 
- rozwój kreatywności, twórczości, pomysłowości i oryginalności wykonania.  
 
Warunki uczestnictwa w konkursie: 
Konkurs jest otwarty i podzielony na dwie kategorie wiekowe: 
- klasy I-III 
- klasy IV-VIII 
 
Zadanie konkursowe: 
- wykonanie pisanki wielkanocnej w formie przestrzennej, dowolną techniką (np. na wydmuszce,  
na styropianie) 
- pełna dowolność wykonania; wymiary pracy dowolne 
 
Termin i forma składania prac: 
Pracę fotografujemy (3 zdjęcia), a rodzic przesyła zdjęcia na adres: msiwagow@gminaterespol.pl  
w temacie pisząc: Pisanka Wielkanocna 2020, natomiast w treści maila podając imię i nazwisko 
dziecka, klasę oraz telefon kontaktowy. Biorąc udział w konkursie akceptują Państwo Regulamin 
konkursu oraz klauzulę informacyjną (zamieszczona na 2 stronie regulaminu). 
Uwaga: fotografie nie mogą przedstawiać wizerunku dziecka, rodziców, ani osób postronnych. 
Zdjęcia powinny zawierać w planie głównym wyłącznie pracę konkursową! 
Na zgłoszenia czekamy do środy 8 kwietnia 2020r. 
 
Ocena prac: 
We czwartek 9 kwietnia 2020r. wybrane przez organizatora jedno zdjęcie zostanie opublikowane na 
fanpage facebook’owym Gminnego Centrum Kultury (@gckkobylany), gdzie będą poddane ocenie 
poprzez lajki oraz serduszka.  
Ważne: Pod uwagę będą brane wyłącznie lajki pod oryginalnym postem! 
Prace będą podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka oraz klasą. 
 
Rozstrzygnięcie konkursu: 
Głosowanie trwa do niedzieli 12 kwietnia 2020r. i to właśnie w tym szczególnym dniu nastąpi 
rozstrzygnięcie konkursu. Zwycięzcy obu kategorii otrzymają nagrody rzeczowe, które będą 
przekazane zwycięzcom po zniesieniu obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną. 
 

Serdecznie pozdrawiamy i życzymy wspaniałej zabawy! 

mailto:msiwagow@gminaterespol.pl


Kobylany, dn. 31.03.2020r. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

do przetwarzania danych osobowych 

 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej 
RODO, informuję Pana/Panią, że: 
 

Administratorem Pana/i Danych jest: 
Gminne Centrum Kultury 

z siedzibą: Kobylany, Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1,                                 
21-540 Małaszewicze 

Administrator powołał Inspektora Ochrony 
Danych oraz udostępnia jego dane 
kontaktowe: 

Marta Daniluk 
mdaniluk@gminaterespol.pl 

83-411-20-62 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 
 

Realizacji obowiązku prawnego 
 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest: 

udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych.  

Informacja o przekazywaniu danych do 
innych podmiotów: 

Pana/Pani dane nie mogą być przekazywane innym podmiotom 
niewymienionym w przepisach prawa. 

 

Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane przez 5 lat. 

Ma Pani/Pan prawo do: 

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
4. przenoszenia danych, 
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podane przez Panią/Pana dane są: warunkiem udziału w konkursie plastycznym: Pisanka Wielkanocna 2020 

Pani/Pana dane: 
nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania        

decyzji i profilowaniu.   

 
 
 
 
Zapoznałem/am się i akceptuję treść klauzuli: 
 
……………………………………………………………. 
/data i czytelny podpis/ 

 


