Regulamin konkursu
na Najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady udziału w konkursie na Najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną.
2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy Piątnica.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i przedszkoli Gminy Piątnica.
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§2
Cele konkursu:
Podtrzymywanie tradycji związanych z Świętami wielkiej Nocy oraz pogłębienie wiedzy na temat
symboliki tego Święta.
Rozwijanie uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży.
Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji
związanych z obrzędami okresu Wielkanocy.
Popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów i efektów pracy nauczycieli.

§3
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i przedszkoli Gminy Piątnica.
2. Praca konkursowa ma być pracą indywidualną.
3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie prac plastycznych przedstawiających jajko wielkanocne pisankę :
• wykorzystując elementy tradycji wielkanocnych,
• utrzymując klimat świąt wielkanocnych poprzez np.
✓ kolorystykę,
✓ kwiatki,
✓ kurczaczki
✓ itp.
- wskazane jest jednak wystrzeganie się gotowych komponentów: sztucznych kwiatków itd.
4. W pracy należy wyraźnie uwzględnić elementy tradycji Wielkanocnych. Praca może być
wykonana dowolną techniką i z użyciem różnych materiałów.
5. Każda ze szkół może wystawić dowolną ilość prac konkursowych.
6. Do każdej pracy, należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich,
uczniowie pełnoletni wyrażają zgodę własnoręcznym podpisem) na udział w Konkursie
i przetwarzanie danych osobowych ucznia zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych
z dn. 29.08.1997 r., według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
7. Prace bez zgody opiekunów, o której mowa w § 3 ust. 7 Regulaminu i/lub bez danych zgodnie
z § 4 ust. 1, zostaną zdyskwalifikowane.

§4
Termin i warunki rozstrzygnięcia konkursu
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1. Każda praca konkursowa musi zostać zaprezentowana i oceniona podczas gminnego wydarzenia
„Wielkanocne opowieści”, który odbędzie się w dniu 5.04.2020 roku, w godzinach 12.00-17.00
w parku przy Kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy, ul. Stawiskowska 10.
2. Prezentacja prac rozpocznie się o godzinie 13.30
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§5
Ocena prac i zasady przyznawania nagród
Każdemu uczestnikowi, który przygotuje pracę wraz z opisem zgodnym z § 3 ust. 3, losowo
zostanie przyznany numer konkursowy w dniu rozstrzygnięcia konkursu.
Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez Przewodniczącego Komisji.
Protokół będzie przechowywany w siedzibie Organizatora do 31 grudnia 2020 r.
Komisja Konkursowa zdyskwalifikuje prace, które naruszają postanowienia § 3.
Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
oryginalność, pomysłowość, twórcze nawiązanie do tradycji świąt Wielkanocnych,
estetyka wykonania, ogólne wrażenie artystyczne;
Organizator przewiduje nagrody główne, wystawę pokonkursową oraz licytację przekazanych
prac, z których środki zostaną przekazane na wybrany przez Organizatora cel charytatywny.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§6
Prawa autorskie
1. Z dniem dostarczenia Organizatorowi prac konkursowych autorzy prac przekażą prawo do
bezpłatnego wykorzystania swoich prac w celach promocyjnych, zgodnie z oświadczeniem
zawartym w Załączniku nr 1 do Regulaminu oraz prawo do własności wykonanych prac.
1. Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne dalsze wynagrodzenia z tytułu korzystania przez
Organizatora z nagrodzonej pracy.
2. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich,
w szczególności wynikających z prawa autorskiego.

§7
Informacje dodatkowe
1. Konkurs nie jest realizowany w oparciu o ustawę o systemie oświaty.
1. Opiekunem uczestnika/uczestników Konkursu nie może być osoba odpowiedzialna za Konkurs
bądź członek komisji konkursowej.
2. Członkiem komisji nie może być osoba koordynująca Konkurs na żadnym jego etapie.

§8
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.gminapiatnica.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany regulaminu Konkursu lub unieważnienia
konkursu bez podawania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana
wyłącznie na stronie www.gminapiatnica.pl
3. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są przez głównego koordynatora Konkursu Panią
Monikę Orłowską-Laskowską tel. 86 215 21 60 lub drogą elektroniczną
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promocja@gminapiatnica.pl
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator Konkursu.

...................................................................
Data i podpis przedstawiciela ustawowego nieletniego
(imię i nazwisko)
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Załącznik nr 1

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU
w konkursie na Najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną

Imię i nazwisko ucznia

Szkoła, klasa

…………………………………………………………….
/podpis opiekuna prawnego/rodzica/ osoby upoważnionej ze strony Szkoły
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Załącznik nr 2
do Regulaminu konkursu na Najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną

Wyrażenie zgody przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału
w konkursie osoby niepełnoletniej

...................................................................
miejscowość i data

Ja niżej podpisany/a,
..................................................................................
(imię i nazwisko ustawowego przedstawiciela nieletniego)
jako przedstawiciel ustawowy nieletniego
.......................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

wyrażam zgodę na jego udział w konkursie na pracę plastyczną pod nazwą na Najpiękniejszą Pisankę
Wielkanocną, na zasadach określonych w Regulaminie konkursu.
Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości
....................................................................................................... (imię i nazwisko uczestnika konkursu)
i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu na
pracę plastyczną na Najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną, całości autorskich praw majątkowych do
projektu graficznego kalendarza w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000.).
Klauzula informacyjna
Zgodnie z 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej PL).
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Informuje, że

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Piątnica z siedzibą w Piątnicy
Poduchownej, przy ul. Stawiskowskiej 53.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD);
poprzez: e-mail na adres:
ochronadanych@gminapiatnica.pl lub listownie: Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18421 Piątnica Poduchowna.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda, która wyraża
Uczestnik poprzez tzw. wyraźne działanie potwierdzające, czyli wysłanie do Organizatora
formularza zgłoszeniowego. Przetwarzanie danych Uczestników jest niezbędne do realizacji
uczestnictwa w konkursie historycznym organizowanym przez Urząd Gminy Piątnica. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zadania,
a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
7. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8. Posiadają państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
9. Przysługuje państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową uczestnictwa w konkursie plastycznym.

Urząd Gminy Piątnica
ul. Stawiskowska 53
18-421 Piątnica Poduchowna

www.gminapiatnica.pl
sekretariat@gminapiatnica.pl
tel. 86 216 24 76

