
 

 
Wielkanocny Internetowy 

 

 

KONKURS Z JAJEM 
 

 
 

 

REGULAMIN 
 

ORGANIZATOR 

 

 

Staszowski Ośrodek Kultury 

UCZESTNICY 

 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej: 

 

I KATEGORIA 5-9 lat, 

II KATEGORIA 10 – 13 lat, 

III KATEGORIA 14-18 lat 

 

CEL KONKURSU 

 

 

Celem konkursu jest aktywne i kreatywne spędzanie wolnego czasu w gronie 

rodzinnym, rozwijanie talentów, wskazanie różnych technik plastycznych, 

poszukiwanie informacji i zapoznanie się z rodzinnymi tradycjami, zwrócenie                   

uwagi na wielkanocne zwyczaje świąteczne 

 

WARUNKI 

UCZESTNICTWA 

 

Każdy uczestnik może do konkursu zgłosić tylko jedną pracę (kpl)  

 

Konkurs polega na ręcznym pomalowaniu, przyozdobieniu, udekorowaniu jajka 

wielkanocnego i poszukiwaniu informacji o świątecznych  zwyczajach                               

(np. pozyskanych od rodziców i dziadków). Pozyskane informacje należy 

przedstawić pisemnie. Ponadto należy krótko opisać proces powstawania pisanki, 

czyli jak ją zrobiłaś/zrobiłeś. 

 

Technika wykonania pisanki jest dowolna (np. kraszanki, malowanki, naklejanki, 

drapanki, rysowanki itp.). 
Tekst opisu powinien zawierać od 2000 do 4000 zzs (znaków ze spacjami,                         

0,5-1 kartka A4). 

 

Należy wykonać 3 zdjęcia: z pisanką (2 fotografie), autora z pisanką (1 ujęcie). 

 

Komisja oceniać będzie przede wszystkim kreatywność prac, sposób 

przedstawionego opisu i jego wartość merytoryczną. 

 

Zdjęcia, opis i załączniki należy przesłać na adres: sok@sok.info.pl (zdjęcia w 

formacie jpg, opis - .txt, .doc., .odt, .pdf) . Należy przesłać 3 fotografie.  
 

 

mailto:sok@sok.info.pl


Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne 

reprodukowanie przesłanych zdjęć i opisu w celach promocyjnych. 

Warunkiem zakwalifikowania prac do konkursu jest zapoznanie się z klauzulą 

oraz wypełnienie załączonych oświadczeń. 

 

NAGRODY 

 

Organizator przewiduje nagrody w każdej kategorii wiekowej: 

 

Kat. I i II 

I NAGRODA – 1 miesiąc bezpłatnych zajęć w sekcji plastycznej SOK, zestaw 

gadżetów 

II NAGRODA – zestaw gadżetów 

III NAGRODA – zestaw gadżetów 
 

Kat. III 
I NAGRODA – 3 podwójne bilety na wybrane wydarzenia organizowane                         

przez SOK w 2020r. 

II NAGRODA – 2 podwójne bilety na wybrane wydarzenia organizowane 

przez SOK w 2020r. 

III NAGRODA – 1 podwójny bilet na wybrane wydarzenie organizowane 

przez SOK w 2020r. 

 

TERMINARZ 

KONKURSU 

 

Nadsyłanie prac :  13 kwietnia 2020 r. 

Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy :  17 kwietnia 2020 r. 

INNE 

 

Ogłoszenie wyników na stronie www.sok.info.pl oraz na fanpage’u SOK 

Laureaci konkursu zostaną poinformowani elektronicznie na e-mailowy adres 

zwrotny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sok.info.pl/


KLAUZULA INFORMACYJNA 
do przetwarzania danych osobowych 

 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję 
Pana/Panią, że: 
 

Administratorem Pana/i Danych jest: 

Staszowski Ośrodek Kultury 

ul. Parkowa 6 

28-200 Staszów 

Administrator powołał Inspektora Ochrony 

Danych oraz udostępnia jego dane 

kontaktowe (w przypadku braku 

wyznaczenia Inspektora, należy podać dane 

Administratora): 

rodo@urbanowicz.net.pl 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 
Udziału w internetowym konkursie plastycznym 

KONKURS Z JAJEM 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest: 

Udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych 

Informacja o przekazywaniu danych do 

innych podmiotów: 

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom 

niewymienionym w przepisach prawa, za wyjątkiem wyrażenia zgody na 

nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 Ustawy 

o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku. 

Okres przechowywania danych: 

Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z zapisami o archiwizacji, 

dotyczących realizacji konkursów, przeglądów i festiwali – kategoria 

archiwalna - A 

Ma Pani/Pan prawo do: 

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 

2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 

3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

4. przenoszenia danych, 

5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 

6. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podane przez Panią/Pana dane są: pobrane dobrowolnie 

Pani/Pana dane: 
nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji 

ani profilowaniu.   



Imię i nazwisko autora/autorki Miejsce zamieszkania Wiek 

   

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną i akceptuję wszystkie warunki 

przewidziane w regulaminie konkursu. 

 
 

.........................................................................                           ......................................................................... 
                               Data                                                              Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/ 
          

 

 

 
KLAUZULA ZGODY 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka, wykorzystania 

przesłanych fotografii, opisu i wizerunku w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu z jajem, 

udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych 

osobowych jest Staszowski Ośrodek Kultury, 28-200 Staszów, ul. Parkowa6. Posiadam wiedzę, że 

podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 
 

 
.........................................................................                       ......................................................................... 
                               Data                                                            Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/ 
          

 

 

 

 

 

 


