
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

NA „PISANKĘ WIELKANOCNĄ” 

1. ORGANIZATOR KONKURSU 

Ziębickie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 10, 57-220 Ziębice, tel. 74 8 191 219, e-mail: 

sekretariat.zck@ziebice.pl  

2. PRZEDMIOT KONKURSU 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pisanki wielkanocnej według autorskiego pomysłu, w 

sposób trwały.  

3. CEL KONKURSU 

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

Konkurs stwarza okazję do indywidualnej działalności artystycznej. 

4. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Autorem pisanki wielkanocnej może być wyłącznie jedna osoba  

2. Pisanka powinna być wykonana na jajku, kształtce styropianowej, wydmuszce lub na formie 

drewnianej.  

3. Preferowane będą pisanki ozdobione własnoręcznie bez gotowych, dostępnych w sprzedaży 

elementów dekoracjach.  

4. Skan zdjęcia wykonanej pisanki należy przesłać na adres: sekretariat@zck.ziebice.pl do dnia 

11 kwietnia.  

5. W przesłanym e-mailu wraz z załącznikiem w postaci zdjęcia prosimy podać następujące 

dane:  

- imię i nazwisko wykonawcy  

- adres 

- dane do kontaktu  

5. OCENA PRAC 

1. Prace zostaną ocenione w dniu 14 kwietnia do godziny 15.00 przez komisję w składzie:  

Mirosław Masłowski – dyrektor Ziębickiego Centrum Kultury  

Wiktor Ochał – Referent ds. Promocji i Rozwoju Ziębickiego Centrum Kultury  
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Dominika Samborska – pracownik Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Ziębicach;  

2. Komisja zastosuje następujące kryteria: estetyka wykonania, walory artystyczne pracy. 

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. Komisja konkursowa wśród nadesłanych zdjęć wyłoni trzech zwycięzców, którzy otrzymają 

nagrody rzeczowe.  

6. 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 pisanek do konkursu jest równoznaczne z obowiązkiem podpisania oświadczenia 

RODO (załącznik nr 1 do konkursu).  

4. Brak podpisanego oświadczenia skutkuje wykluczeniem z konkursu. 

 

Konkurs sfinansowano z budżetu Gminy Ziębice.  
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Załącznik nr 1  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

 
Imię i nazwisko uczestnika……………………………………._____ 
 
Adres…………………………………………………………… 
 
Telefon kontaktowy …………………………………………… 

 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych 

osobowych mojego dziecka* na potrzeby realizacji konkursu na pisankę wielkanocną przez 

Ziębickie Centrum Kultury, 57-220 Ziębice, Wojska Polskiego 10.  
 
 
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez 

wysłanie wiadomości e-mail na adres ZCK spod adresu, którego zgoda dotyczy. 

 
 
 

 

……………………….………………….……………  
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 
 

*- niepotrzebne skreślić  
 
 

 

 

 


