
                     

 

REGULAMIN KONKURSU 

„Najpiękniejsza Pisanka Wielkanocna” 

 

1. Organizatorem  konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie - Filia w Niwkach oraz 

Centrala. 

2. Konkurs jest imprezą otwartą adresowaną do wszystkich grup wiekowych (dzieci, młodzież, 

dorośli). 

3. Zadaniem uczestnika jest ozdobienie pisanki dowolnej wielkości z użyciem dowolnych materiałów.  

4. Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, 

pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki w obrzędowości ludowej.  

5. Prace będą wykonywane na terenie biblioteki i poza nią, termin składania prac - 12.04.2022r. 

6. Pisanki można również wykonać w siedzibie Filli w Niwkach oraz na zajęciach plastycznych koła 

„Motylkowo” w MOK w Porębie w każdy wtorek o godzinie 16.00, gdzie zapewnione będą 

materiały potrzebne do ich wykonania. 

7. Do ozdoby powinna być dołączona „metryczka” z imieniem, nazwiskiem i wiekiem uczestnika oraz 

numerem telefonu. 

8. Prace zgłoszone do konkursu, po jego rozstrzygnięciu, są własnością uczestnika. 

9. Wyboru najładniejszej pisanki dokona Komisja Konkursowa, w składzie: 

     - Katarzyna Parla                         - przewodnicząca 
                                                    - Katarzyna Migoń-Kasperlik     - członek 
    - Lucyna Dziechciarz                   - członek  
     

10.  Ocenie będzie podlegać: 

- estetyka i pomysłowość wykonania pracy,  

- ogólne wrażenie artystyczne.  

      11.  Jury przydziela nagrody w trzech kategoriach wiekowych:  
             - od 1 do 9  lat  – pierwsze, drugie, trzecie miejsce i wyróżnienie,    
             - od 10 do 16 lat – pierwsze, drugie, trzecie miejsce i wyróżnienie, 
             - powyżej 16 lat – pierwsze, drugie, trzecie miejsce i wyróżnienie.  
             Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i słodki upominek. 
             Autorzy nagrodzonych prac dodatkowo otrzymują nagrody rzeczowe.  

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 13.04.2022r. (centrala i filia) 
 Nagrody zostaną wręczone w tym samym dniu lub po ustaleniu terminu z laureatami. 

       13. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu, wyrażenie zgody na              
              przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zgodę na wykorzystanie i      
              prezentację prac na stronach internetowych, jak również wyrażenie zgody na wykorzystanie  
              wizerunku do celów promocyjnych konkursu. 
       14  We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator. 

 

Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy dobrej zabawy! 



 

 

    W związku z rozporządzeniem stosowania z dniem 25 maja 2018r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i 

Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE informujemy o przysługującym  Państwu prawom 

związanym z przetwarzaniem przez Organizatora Konkursu 

Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich poprawiania, 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wycofania 

zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administratorem danych osobowych na karcie zgłoszenia w 

rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. jest Miejska 

Biblioteka Publiczna w Porębie.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, a 

ich przetwarzanie odbywa się w celu organizacji, przeprowadzenia   i rozstrzygnięcia konkursu. 

Dane osobowe laureatów, których nagrody będą ufundowane przez sponsorów będą udostępniane 

upoważnionym przedstawicielom sponsorów w celu wydania nagród.          

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego( Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych). Osoby, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z inspektorem ochrony danych we 

wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw 

przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie 

 


