
REGULAMIN KONKURSU „ŁOSICKA PISANKA” 
 
ORGANIZATOR KONKURSU 
Łosicki Dom Kultury (dalej: ŁDK).  
 
CEL KONKURSU 
 rozwijanie twórczości plastycznej mieszkańców gminy Łosice oraz ich aktywności twórczej; 
 rozbudzanie zainteresowań lokalnej społeczności tematyką związaną ze świętami 

Wielkiej Nocy; 
 rozwijanie zainteresowań plastycznych poprzez stosowanie różnorodnych technik plastycznych, 
 pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia symboli świątecznych,  
 zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycyjną kulturą ludową oraz plastyką obrzędową, 
 prezentacja twórczości dzieci i młodzieży.    
 
TEMATYKA 
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy konkursowej pisanki, z uwzględnieniem tradycji 
Wielkanocnych.  
 
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE   
Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież z łosickich placówek oświatowych, 
wychowawczych, grup twórczych oraz osoby indywidualne.  
 
Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych.: 
 przedszkola, klasy „0”, 
 szkoły podstawowe klasy I-III, 
 szkoły podstawowe klasy IV-VIII, 
 szkoły średnie  
 
Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę, każda placówka – max. po 10 w danej kategorii wiekowej.  
W przypadku nadesłania większej ilości prac niż dopuszcza regulamin do konkursu zostaną 
dopuszczone prace wybrane drogą losową.   
 
WYMAGANIA TECHNICZNE WZGL ĘDEM PRAC 
 Praca przestrzenna, dowolna technika plastyczna. 
 W pracach można zastosować dowolne materiały z wykluczeniem elementów gotowych i 

artykułów spożywczych (wyjątkiem jest wydmuszka). 
 Praca powinna być trwała i stabilna. Elementy dekoracyjne należy przymocować tak, aby nie 

odpadły podczas oceny i ekspozycji.  
 Każda praca musi być opatrzona metryczką, przymocowaną na stałe, wypełnioną drukowanymi 

literami, zawierającą: imię, nazwisko i wiek autorów, nazwę placówki zgłaszającej, imię i 
nazwisko opiekuna/rodzica, tel. kontaktowy.  

 Prace bez w/w opisu nie będą przyjmowane.  
 
PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU 
1. Zgłoszone do konkursu prace oceni 3-osobowa komisja powołana przez Organizatora. 

Kryteria oceny:  
 nawiązanie do tradycji, 
 oryginalność, ciekawa interpretacja tematyki,  
 umiejętność posługiwania się wybraną techniką,  
 walory artystyczne i estetyczne,  
 staranność i trwałość wykonania. 

2. Konkurs przewiduje przyznanie 3 numerowanych miejsc oraz wyróżnienia. Organizator dopuszcza 
możliwość innego podziału nagród.  



3. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Pamiątkowe dyplomy otrzymają również 
opiekunowie merytoryczny laureatów.  

4. Nagrodzone oraz wybrane przez Organizatora prace zaprezentowane zostaną na wystawie 
pokonkursowej.   

5. Aby zgłosić pracę do Konkursu należy wypełnić kartę zgłoszenia i wraz z pracą plastyczną 
dostarczyć do siedziby Organizatora (sekretariat ŁDK, ul. Piłsudskiego 4).  

6. Dostarczenie prac do 1 kwietnia 2022 r. 
7. Ogłoszenie wyników: 6 kwietnia 2022 r. 
8. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród: 8 kwietnia (piątek) o godz. 13:00 w sali 

klubowej ŁDK.     
9. Nagrodzone prace prezentowane będą od 8 kwietnia do 27 kwietnia w ŁDK.  
10. Odbiór prac: 28 kwietnia – 5 maja 2022 r. w sekretariacie ŁDK. Po tym terminie prace nie będą 

przechowywane przez Organizatora.   
  

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
1. Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć Organizatorowi prawa do nieodpłatnego 

przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.  
2. Wszelkie sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.  
 

KLAUZULA INFORMACYJNAORAZ ZGODA NA WYKORZYSTANIE 
I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKU UCZ ESTNIKA 

KONKURSU – ŁOSICKA PISANKA 
 

Na podstawie art. 13 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określane dalej 
jako „RODO” informuję, że 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Łosicki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice, NIP: 537-11-
01-749. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl. lub pisemnie pod 
adresem Administratora.  

3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a – wyrażona zgoda na przetwarzania danych 
osobowych 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ale nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu 
6. Administrator nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Należy jednak pamiętać, że niezależnym administratorem danych osobowych użytkowników Facebooka jest również 
Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii, który w zależności od wiążących go reguł korporacyjnych, regulaminów, 
decyzji i umów może postąpić inaczej. 

7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez nas danych w trakcie organizacji Wydarzenia może jednak wiązać 
się z brakiem możliwości prawidłowej organizacji przez nas Wydarzenia. 

8. Macie Państwo prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, żeprzetwarzaniedanychosobowychnaruszaprzepisyogólnegorozporządzenia o 
ochronie danych osobowych (RODO); 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu. Konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w Wydarzeniu. 

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 


