
Regulamin Konkursu 

 „Najpiękniejsza Pisanka Wielkanocna” 

w ramach akcji „ZOSTAŃ W DOMU” 

 

I. ORGANIZATOR  

Organizatorem Konkursu na „Najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną” jest Biblioteka i Ośrodek 

Animacji Kultury Gminy Budzów z siedzibą w Palczy  

 II. CELE KONKURSU  

Konkurs ma na celu:  

1. Rozwijanie kreatywności, twórczej wyobraźni i aktywności plastycznej dzieci.  

2. Zainteresowanie obyczajami i tradycjami związanymi z obchodami Świąt Wielkanocnych.  

3. Stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.  

4. Wypełnienie wolnego czasu.  

5. Wspieranie akcji „#ZOSTAŃ W DOMU”. 

III. PRZEDMIOT KONKURSU  

Przedmiotem konkursu jest własnoręczne wykonanie pisanki. Pisanki mogą być wykonane 

dowolną techniką plastyczną, utrzymując przy tym klimat Świąt Wielkanocnych poprzez np. 

kolorystykę, elementy roślinne (wiosenne kwiaty), elementy zwierzęce (kurczaczki, zające). 

Wskazane jest wystrzeganie się gotowych elementów: sztucznych kwiatków itp.  

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych 

gminy Budzów w wieku od 6 do 13 lat. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną – na adres 

bibpalcza@interia.pl  wiadomości:  

a. Temat e-maila: „Najpiękniejsza Pisanka Wielkanocna”. 

b. Treść e-maila: imię i nazwisko autora pracy, wiek dziecka, numer telefonu 

kontaktowego.  

c. W załączeniu maksymalnie 3 zdjęcia pisanki/ pracy konkursowej przedstawiającej jej 

różne ujęcia.  

d. W załącznikach powinny znaleźć się również skany (zdjęcia) podpisanych przez 

rodzica/opiekuna oświadczeń dotyczących RODO (zał. nr 1 i 2 do Regulaminu). 

 W przypadku niedysponowania drukarką, dopuszczalne jest przesłanie skanów (zdjęć 

oświadczeń) odręcznie napisanych i podpisanych oświadczeń.  

3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.  

4. Prace powinny zostać wykonane samodzielnie i indywidualnie.  

5. Po ogłoszeniu wyników zdjęcia pisanek wraz z nazwiskiem autora pracy zostaną 

opublikowane na stronie internetowej Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy 

Budzów z siedzibą w Palczy  /www.bioakbudzow.pl/ oraz na stornie internetowej Urzędu 

Gminy w Budzowie /www.budzow.pl/  

mailto:bibpalcza@interia.pl


V. TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH  

1. Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 07 kwietnia 2020 r.  

2. Prace konkursowe należy przysyłać w terminie do dnia 10 maja 2020 r. 

3. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub 

nadesłane po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.  

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD  

1. Wyboru laureatów konkursu dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora 

Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów z siedzibą w Palczy.  

2. Komisja oceni: zgodność prac z tematyką oraz walory artystyczne, estetykę prac, 

pomysłowość.  

3. Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.  

4. Nagrody zostaną przekazane uczestnikom konkursu po zakończeniu stanu epidemii. 

VII. DODATKOWE INFORMACJE:  

1. Rodzice/ opiekuni prawni uczestników konkursu udzielą jego Organizatorowi,  w formie 

oświadczeń następujących zezwoleń: 

- Na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (w zakresie: imię i 

nazwisko, klasa/wiek, numer telefonu kontaktowego) przez Bibliotekę i Ośrodek 

Animacji Kultury Gminy Budzów z siedzibą w Palczy, (Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu) 

- Na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu – Bibliotekę i Ośrodek Animacji 

Kultury Gminy Budzów z siedzibą w Palczy całości praw do pracy plastycznej. Niniejsze 

zezwolenie upoważnia do nieodpłatnego korzystania z praw autorskich do pracy 

konkursowej na następujących polach eksploatacji: wykorzystania na stronie internetowej 

Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów /wwwbioakbudzow.pl/, Urzędu 

Gminy w Budzowie /www.budzow.pl/, a także w materiałach promujących oraz 

podsumowywujących konkurs. (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) 

2. Dodatkowe informacje na temat konkursu zostaną udzielane pod numerem telefonu:  

 33/87 40 135, e-mail: bibpalcza@interia.pl  

3. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o możliwości odbioru nagród w terminie 

późniejszym. 

4. Nadesłanie pracy oznacza akceptację warunków konkursu i niniejszego Regulaminu. 

5. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 

VIII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, nr 119), zwanego dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych Pani/Pana dziecka w zakresie organizacji konkursu jest Biblioteka 

i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z siedzibą w Palczy reprezentowana przez 

Dyrektor Danutę Kawa, z siedzibą: Palcza 195, 34-211 Budzów, tel. 33) 87 40 135. 



2. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem poczty elektronicznej: iodbioak@interia.eu albo na adres administratora.   

4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody art.6 ust. 

1 lit. a) RODO, obowiązków prawnych art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  i realizacji zadań w interesie 

publicznym art. 6 1 lit. e) RODO,  w celu: 

 organizacji konkursu pn. „Najpiękniejsza Pisanka Wielkanocna”, 

 wręczenia nagród,  

 działań informacyjno – promocyjnych,  

 dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.  

5.  Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą udostępniane podmiotom innym, niż 

upoważnione na podstawie przepisów prawa.  

6. Dane osobowe Pani/ Pana dziecka  będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa oraz 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

7. Uczestnik, jego rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo dostępu do swoich danych 

osobowych oraz możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji swoich praw każdy uczestnik lub jego 

przedstawiciel może kontaktować się z administratorem danych. 

8. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek konsekwencją odmowy ich podania 

jest brak możliwości uczestniczenia w konkursie. 

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą 

profilowane przez administratora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 na „Najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną” 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

 NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Konkurs na „Najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną” 

Dane uczestnika 

Imię i nazwisko :………………………………………………………………………………………  

Wiek dziecka …………………………………………………….…………………………………… 

Tel. kontaktowy: ……………………………………………………………………………………… 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych   

z dania 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych 

osobowych mojego dziecka przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów  

z siedzibą w Palczy  w celu udziału w Konkursie na „Najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną”.   

Ponadto oświadczam, że znam treść regulaminu Konkursu na „Najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną” oraz  

zostałam/em poinformowana/y, iż w dowolnym momencie przysługuje mi prawo do wycofania zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 

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

          Data                                                 Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

 

 

 

Załącznik  nr 2 do Regulaminu Konkursu 

 na „Najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną” 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

NA NIEODPŁATNE PRZENIESIENIE PRAW DO PRACY PLASTYCZNEJ 

Konkurs na „Najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną” 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu – Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury 

Gminy Budzów z siedzibą w Palczy praw do pracy plastycznej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231). Oznacza to, iż wyrażam zgodę na dowolne 

wykorzystywanie zdjęcia pracy plastycznej w zakresie nieodpłatnego korzystania z praw autorskich do pracy 

konkursowej na następujących polach eksploatacji: wykorzystania na stronie internetowej Biblioteki i Ośrodka 

Animacji Kultury Gminy Budzów /wwwbioakbudzow.pl/, Urzędu Gminy  w Budzowie /www.budzow.pl/, a także 

umieszczenia fotografii pracy konkursowej w materiałach promujących oraz podsumowywujących konkurs. 

Organizator deklaruje poszanowanie praw autorskich osobistych i zamieszczanie informacji o autorstwie danej 

pracy.  

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

          Data                                                        Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego uczestnika konkursu 


