
 REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ

Suszec 2022

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
43 –267 Suszec, ul. Ogrodowa 22
Tel./fax: 32 212 44 91
e–mail: konkursy@kulturasuszec.pl
www.kulturasuszec.pl

Termin nadsyłania prac: do 25.03.2022 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu: 09.04.2022 r.
podczas Jarmarku Wielkanocnego.

Tematyka:
Konkurs  obejmuje  czas  związany  ze  Świętami  Wielkanocnymi  (wszystkimi  przygotowaniami,  

obyczajami  i  obrzędami  zarówno  religijnymi,  jak  i  świeckimi)  i  polega  na  przedstawieniu  własnego  
postrzegania tych świąt poprzez działania plastyczne.

Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne – prace wykonane w grupach nie będą oceniane.

Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę o wymiarach kartki pocztowej A5, zaprojektowaną i wykonaną do-
wolną płaską techniką (rysowanie, malowanie, wyklejanie itp.), umożliwiającą ekspozycję w antyramach.  
W  konkursie  nie  będą  oceniane  prace  wykonane  w  technice  komputerowej,  w  technice  collage  
wykorzystujące gotowe fragmenty  pocztówek,  reprodukcji,  zdjęć  oraz wykonane przez  naklejanie  kasz,  
makaronów, ryżu, koralików, brokatu itp. materiałów sypkich.

Inspiracją do wykonania prac mogą być stroje ludowe, hafty, wycinanki i inne wyroby rękodzieła ar-
tystycznego.

Do kogo skierowany:
Konkurs  adresowany  jest  do  dzieci  szkół  podstawowych.  Prace  oceniane  będą  w  trzech  kategoriach  
wiekowych:

I  kategoria:  klasy I –III szkoły podstawowej,
II  kategoria: klasy IV –VI szkoły podstawowej,
III  kategoria: klasy VII –VIII szkoły podstawowej  

W każdej kategorii zostaną przyznane po trzy nagrody główne.

Pismo sporządziła: Sylwia Rybakowska , kontakt: 32 212 44 91 wew. 19, sylwia@kulturasuszec.pl

http://www.kulturasuszec.pl/


CELE KONKURSU:
• propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi,
• rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej,
• pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych z Wielkanocą.

Mamy nadzieję, że projektowanie kart wielkanocnych sprawi dzieciom i młodzieży wiele radości, pobudzi
wyobraźnię, zachęci do plastycznych działań oraz przyczyni się do rozwoju artystycznych uzdolnień.

TERMINY:
Prace na konkurs należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 25 marca 2022 roku na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
ul. Ogrodowa 2243-267 Suszec

Zgłoszenia po tym terminie nie będą przyjmowane.

Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Pro-
szę wypełnić go drukowanymi literami. Przymocować/załączyć do kartki wielkanocnej, nie przyklejać bez-
pośrednio do pracy.
W przypadku zgłoszenia indywidualnego, prosimy o podanie adresu do korespondencji, zamiast adresu
placówki.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi  9 kwietnia 2022 roku podczas Jarmarku Wielka-
nocnego. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Wyniki  konkursu  zostaną  zamieszczone  na  stronie  www.kulturasuszec.pl oraz  na  łamach  miesięcznika
„Nowiny Suszeckiej Gminy”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w Galerii Gminnego Ośrodka Kultury lub/i na stronie interneto-
wej Organizatora konkursu www.kulturasuszec.pl

Przesłanie prac na konkurs oznacza zaakceptowanie regulaminu przez uczestnika.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie ich do  
celów  marketingowych  i  promocyjnych  przez  organizatora.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  
reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.

Prace nie spełniające wymogów niniejszego regulaminu nie będą oceniane!

Pismo sporządziła: Sylwia Rybakowska , kontakt: 32 212 44 91 wew. 19, sylwia@kulturasuszec.pl

http://www.kulturasuszec.pl/
http://www.kulturasuszec.pl/


Załącznik nr 1 do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Kartka Wielkanocna 

Konkurs plastyczny „Kartka wielkanocna” 
Suszec 2022

Formularz zgłoszeniowy  :   
Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI literami i nie przyklejać formularza zgłoszeniowego 
bezpośrednio do pracy. 

Imię autora:

Nazwisko autora:

Wiek, klasa:

Adres zamieszkania:

Telefon:

Imię i nazwisko 
rodzica/opiekuna:

Nazwa szkoły/placówki 
oraz adres:

Kategoria:  I  kategoria:  klasy I – III szkoły podstawowej

 II  kategoria: klasy IV – VI szkoły podstawowej

 III  kategoria: klasy VII – VIII szkoły podstawowej  

Wyrażam/  nie  wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie  wizerunku  mojego  dziecka  w  materiałach  promocyjnych  
i dokumentujących działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.

Wyrażam/ nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu,
w celu przesyłania mi informacji o działalności i ofercie Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu. 

..........................................................................................
            (miejscowość, data)(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Zgodnie z 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 z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuję, że:
· Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą

w Suszcu przy ulicy Ogrodowej 22.
- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez kontakt listowny na adres administratora lub e-mail: iodo@kulturasuszec.pl.

- Celem przetwarzania danych jest udział w konkursie.
- Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.

- Zebrane dane będą przetwarzane przez okres udziału w konkursie, następnie przechowywane w archiwum przez okres ustalony na podstawie przepisów
archiwalnych, podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury nr 1375 z dnia 16.09.2002 r.

- Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi  wsparcia,  w tym w zakresie  organizacji  konkursu,  jak i
dokonywania rozliczeń, w tym usługi IT, usługi księgowe i inne usługi doradcze.

- Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie
danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

- ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania konkursu. Konsekwencją niepodania danych
będzie brak możliwości powiadomienia laureatów oraz przyznania nagród.

mailto:iodo@kulturasuszec.pl

