
 
 REGULAMIN KONKURSU WIELKANOCNEGO 

„ZAJĄCZEK WIELKANOCNY” 
 
 
 
 

 1. ORGANIZATOR KONKURSU 
Ziębickie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 10, 57-220 Ziębice 
 
1.1 DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA ORGANIZACJĘ 
Biblioteka Publiczna W Ziębicach filia w Czerńczycach – Czerńczyce 28c, 57-220 Ziębice 
e-mail: bibloteka.czernczyce@zck.ziebice.pl 
 
2. PRZEDMIOT KONKURSU 
Przedmiotem konkursu jest wykonanie zajączka wielkanocnego według autorskiego pomysłu, w sposób trwały. 

 
3. CEL KONKURSU 

1) Rozwijanie twórczej wyobraźni dzieci i młodzieży. 
2) Promowanie młodych talentów plastycznych. 
3) Poznawanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, budzenie pasji, rozwijanie 

zainteresowań. 

•  
 4. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 
1) Technika wykonania prac: Zadaniem uczestników jest wykonanie zajączka wielkanocnego w formacie 

przestrzennym, dowolną techniką plastyczną. 
2) Zajączka można wykonać z dowolnych materiałów np.: masy papierowej, plasteliny, modeliny, gliny 

papieru, tkanin wytworów natury (siano, słoma, gałęzie, kora drzew), sznurków, włóczki, waty itp. 
3) Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie jedna osoba – uczeń szkoły podstawowej – mieszkaniec Gminy 

Ziębice. 
4) Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową.  
5) Prace należy oznaczyć w sposób trwały następującymi danymi: 

a) imię i nazwisko wykonawcy 

b) adres 

c) imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna oraz numer telefonu kontaktowego 

 
5. TERMIN SKŁADANIA PRAC: 

Prace konkursowe należy składać do 26.03.2021r. w siedzibie Organizatora (ZCK – Wojska Polskiego 10, 57-
220 Ziębice) oraz w  fili bibliotecznej w Czerńczycach (Czerńczyce 28c, 57-220 Ziębice). 
 
6. OCENA: 

1) Oceny pracy dokona Komisja powołana przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia zakończenia 
przesyłania prac. 

2) Komisja zastosuje następujące kryteria: estetyka wykonania, walory artystyczne pracy, zgodność 
pracy z tematem, pomysłowość. 

3) Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane do wiadomości na 
stronie internetowej www.zck.ziebice.pl oraz na fanpage Ziębickiego Centrum Kultury na Facebooku. 

4) Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie. 
5) Komisja konkursowa wśród nadesłanych prac wyłoni trzech zwycięzców, którzy otrzymają 

nagrody rzeczowe. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej 



jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy. 

 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Organizator powiadomi telefonicznie laureatów o terminie i sposobie wręczenia nagród. 

2) Nadesłane zdjęcia zostaną umieszczone na stronie www.zck.ziebice.pl oraz na fanpage ZCK na 
Facebooku. 

3) Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z obowiązkiem podpisania oświadczenia RODO 
(załącznik nr 1 do konkursu). 

4) Brak podpisanego oświadczenia skutkuje wykluczeniem z konkursu. 

6) Organizatorzy są uprawnieni do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

7) Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

8) Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora, a wszelkie 
decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. 

9) Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu. 

 

 

        Z upoważnienia 
        Dyrektora Ziębickiego Centrum Kultury 

        Kierownik  
        ds. Organizacji i Rozwoju  
        Ziębickiego Centrum Kultury 

        /-/ Wiktor Ochał 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna ……………………………………… 

Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………………………. 

Adres……………………………………………………………………………………….…………… 

Telefon kontaktowy ………………………………………………..…………………………… 

 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych 
osobowych mojego dziecka na potrzeby realizacji konkursu na „zajączek wielkanocny” organizowany przez 
Ziębickie Centrum Kultury, 57-220 Ziębice, Wojska Polskiego 10. 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ziębickie Centrum Kultury, 57-220 Ziębice, Wojska Polskiego 10. 
Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Kontakt z inspektorem ochrony danych iod@zck.ziebice.pl. 
Treść pełnej klauzuli informacyjnej jest dostępna pod adresem 
www.zck.ziebice.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=61&strona=1 

 

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę ________________________________________ 

 


