
                                                 

REGULAMIN KONKURSU 

,,PISANKA WIELKANOCNA”

I. Organizator konkursu: Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy (dalej: MOKiS).

II.  Przedmiot  konkursu:  Przedmiotem  konkursu  jest  wykonanie  tradycyjnej  pisanki

wielkanocnej. 

III. Cele konkursu: 

- propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, 

- pogłębienie wiedzy na temat symboliki i obrzędowości ludowej, 

- popularyzacja sztuki ludowej i rękodzieła wśród dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym.

IV. Uczestnicy: 

Konkurs organizowany jest w czterech grupach wiekowych: 

GRUPA I: Szkoła podstawowa - klasy I - III 

GRUPA II: Szkoła podstawowa - klasy IV - VI

GRUPA III: Szkoła podstawowa – klasy VII - VIII

GRUPA IV: Dorośli

V. Warunki udziału w konkursie: 

Do konkursu  może  przystąpić  każdy,  kto  wykona  samodzielnie  jedną  tradycyjną  pisankę

wielkanocną (technika wykonania: materiały naturalne: bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa,

wstążka,  wydmuszki,  bibuła).  Każdy  uczestnik  konkursu  może  wykonać  jedną  pracę

konkursową.  Wykonaną  pracę  konkursową  uczestnicy  przekazują  do  siedziby  MOKiS 

(Sala widowiskowa, ul.  J. Kochanowskiego 4, pok. Sekretariat)  w terminie  do 20.03.2020

roku.  Do każdej  pracy  powinien  być  dołączony  załącznik  w  postaci  zaklejonej  koperty,

zawierającej wewnątrz następujące dane (imię i nazwisko autora, adres i nr telefonu lub klasę

oraz szkołę do której uczęszcza, imię  i nazwisko nauczyciela lub opiekuna) oraz załącznik 

nr. 1 zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

Na kopercie należy umieścić wyłącznie informację dotyczącą kategorii wiekowej oraz hasło

lub  symbol,  którym oznaczona  będzie  również  praca  konkursowa (należy  przytwierdzić  

do pisanki symbol taki jak na kopercie). 

Prace muszą być nowe, wykonane specjalnie na konkurs zorganizowany przez MOKiS.

VI. Przebieg konkursu, termin składania prac, ocena prac: 

Termin  przekazania  prac  konkursowych  do  sekretariatu  Sali  widowiskowej  Miejskiego

Ośrodka Kultury i  Sztuki w Oleśnicy (ul.  Kochanowskiego 4)  do 20.03.2020 r.  do godz.



15:30. Oceny  prac  dokona  specjalnie  powołana  komisja  konkursowa,  która  sporządzi

protokół z konkursu, a jego wyniki zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej

www.mokis.info.  Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 29.03.2020 r.  

o  godz.  15:30  w   Sali  widowiskowej  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  i  Sztuki  

w Oleśnicy. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny, nie ma od niego odwołania.

Kwestie proceduralne rozstrzygał będzie Organizator.

VII. Kryteria oceniania: 

a. inwencja twórcza, 

b. estetyka, wykonanie techniczne, 

c. walory artystyczne. 

VIII. Nagrody. 

W  każdej  kategorii  wiekowej  zostaną  nagrodzone  trzy  najciekawsze  prace.  

Nagrody o wartości kolejno 50 zł, 30 zł i 20 zł.

IX. Postanowienia końcowe. 

Zgłoszenie pisanek do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich, w tym

autorskich praw majątkowych,  do nich na rzecz Organizatora,  o których mowa w art.  50

ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019r.

poz. 1231, ze zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez

Organizatora oraz w Internecie. Organizator zastrzega, że zatrzymuje  prace konkursowe i ma

możliwości ich zwrotu Uczestnikom. Uczestnik konkursu (lub jego przedstawiciele ustawowi

w przypadku osób niepełnoletnich)  oświadcza,  że wyraża zgodę na wykorzystanie  swoich

danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody;

umieszczenia  danych  w  materiałach  publikowanych  przez  Organizatora  i  na  stronie

internetowej  Organizatora;  promocji  konkursu  lub  idei  konkursu.  Uczestnik  konkursu  ma

prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji. Wszystkie informacje pod

numerem tel. 71/314-22-03.

Organizator  zastrzega  prawo  do  interpretacji  regulaminu  oraz  ewentualnego  odwołania

konkursu bez podania przyczyny.



Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu Miejskiego Ośrodka Kultury 

i Sztuki w Oleśnicy, danych osobowych moich/ mojego dziecka: 

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

imię i nazwiska ucznia/uczestnika konkursu

wyłącznie  na potrzeby konkursu „PISANKA WIELKANOCNA” w zakresie  koniecznym  

do jego prawidłowego przeprowadzenia.

                                                                                 

………………………………………………………… 

Podpis uczestnika konkursu/opiekunów ucznia

KLAUZULA INFORMACYJNA

Niniejszym informujemy, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy (ul. Jana Kochanowskiego 4)

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją niniejszego konkursu i mogą być przekazywane

podmiotom współpracującym przy jego realizacji,

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres trwania konkursu. 

4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,

5. informacje  o przetwarzaniu danych może Pani/Pan uzyskać  pod adresem mailowym sekretariat@mokis.info  oraz  osobiście  

w  siedzibie  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  i  Sztuki  w  Oleśnicy.  Inspektorem  danych  osobowych  jest   Danuta  Majcher,  

e-mail: meksoft@vp.pl

6. podanie przez Panią/Pana danych osobowych Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Sztuki w Oleśnicy jest dobrowolne.

Ponadto w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

3.prawo do przenoszenia danych,

4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyrażono taką zgodę,

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez MOKiS w Oleśnicy danych osobowych.

Powyższe uprawnienia może Pani/Pan realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO (Rozporządzenie Uni Europejskiej 

o Ochronie Danych Osobowych).


