
 

REGULAMIN  

WIELKANOCNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO   

 

§ 1 Organizatorzy konkursu i cele konkursu: 
 

 

1. Organizatorzy konkursu: 
 

- Gminny Ośrodek Kultury 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Kłoczewie 

 

2. Cele konkursu: 
 
 

- Popularyzowanie i pogłębienie wiedzy na temat tradycji związanych ze Świętami  

  Wielkanocnymi. 

- Popularyzacja twórczości własnej oraz ocalenie od zapomnienia typowych form  

  twórczości ludowej związanych z okresem Wielkanocnym. 

- Rozwijanie twórczej wyobraźni oraz umiejętności plastycznych i manualnych. 

- Stworzenie dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym możliwości prezentacji  

  własnych dokonań twórczych. 

 
 

§ 2 Kategorie prac: 
 

 
 

1.  PISANKA: 

- Wielkość zbliżona do naturalnej wielkości jaj ( np. kurzych, gęsich, strusich).  

- Technika wykonania dowolna.  

- Kategorie wiekowe: przedszkola i klasy 0, klasy I-IV, klasy V-VIII, młodzież                          

   i osoby dorosłe. 
 

  2. KARTKA ŚWIĄTECZNA:  

- Rozmiar pracy A5. Technika wykonania dowolna. 

- Kategorie wiekowe: przedszkola i klasy 0, klasy I-IV, klasy V-VIII. 

 

3. PALMA TRADYCYJNA 
 

- Wysokość 150 cm (części ozdobnej). 

- Palma tradycyjna powinna być wykonana: z żywych i suszonych roślin, może być  

  ozdobiona kwiatami z krepiny i bibuły oraz wstążkami. 

- Kategorie wykonawców: grupy szkolne, grupy rodzinne, Stowarzyszenia i KGW.  

 

 

§ 3 Warunki uczestnictwa: 
 

 

1. Konkurs skierowany jest do osób i organizacji z terenu gminy Kłoczew.                                

2. Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę z wybranej kategorii. 

3. Pracę należy wykonać samodzielnie. 

4. Pracę należy dostarczyć do siedziby Organizatora (GOK Kłoczew, ul. Klonowa 2)  

do dnia 28 marca 2023 r.  

 

 



 

5. Każda praca musi być opatrzona opisem zawierającym: 

- Imię i nazwisko autora lub nazwę organizacji. 

- Kategorię wiekową. 

6. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika lub 

opiekuna/rodzica uczestnika Konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych  

w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem. 
 

§ 4 Kryteria oceny: 
 

 

1. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa oceniać będzie: 

- Estetykę i staranność wykonania. 

- Dobór materiałów.  

- Czerpanie z dawnych wzorów i technik charakterystycznych dla regionu. 

- Ogólny wyraz artystyczny.  

2. Komisja przyzna nagrody w każdej z kategorii wiekowej. 

 

§ 5 Zasady ochrony danych osobowych: 
 
 

Zgodne z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 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 95/46ME (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 

2016.119.1) informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą                              

w Kłoczewie, ul. Klonowa 2, 08-550 Kłoczew. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@contract-group.pl. 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do  

   uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

4. Uczestnik ma prawo wniesieni skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

   gdy uzna. Iż podczas przetwarzania podanych przez niego danych osobowych  

   naruszone zostały przepisy dotyczące ich ochrony. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe: 
 

1.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu. 

2. Wszystkie informacje na temat Konkursu można uzyskać na stronie Gminnego   

    Ośrodka Kultury w Kłoczewie https://gok-kloczew.pl, w siedzibie GOK Kłoczew,                      

     ul. Klonowa 2 oraz pod numerem telefonu 25 75 11 685 / 601 157 072. 

3. Chętni wykonawcy palm tradycyjnych z okazji Niedzieli Palmowej wezmą udział                      

    w uroczystej procesji i Mszy Świętej w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela                                

    w Kłoczewie w dniu 2 kwietnia. 
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