
Regulamin konkurs pn. 
ŚWIĄTECZNA KARTKA WIELKANOCNĄ 

 
 

1. Organizator konkursu: 

• Wójt Gminy Przelewice,  
• Biblioteka – Gminne Centrum Kultury w Przelewicach „Ogród Kultury” 

 

2. Cele konkursu:  
• propagowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi;  
• rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej dzieci oraz kształtowanie 

wśród nich szacunku do tradycji; 
• pogłębianie wiedzy na temat symboliki bożonarodzeniowej. 

 

3. Zasady uczestnictwa:  
• W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z 

terenu naszej gminy;  
• każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną kartkę. Na odwrocie 

należy podać: imię i nazwisko dziecka, czytelny podpis 
rodzica/opiekuna;  

• format i technika wykonania pracy dowolna (np. rysowanie, malowanie, 
wyklejanie itp.);  

• prace wraz z oświadczeniem należy składać w Bibliotece w Przelewicach w 
dni robocze (w godzinach od 9:00 do 17:00) w terminie do dn. 
27.03.2020 r. 

 

4. Kryteria i ocena prac: 
• Oceny zgłoszonych prac dokona Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.  
• Komisja weźmie pod uwagę następujące kryteria oceny prac: walory 

artystyczne, kreatywność, oryginalność, nawiązanie do tradycji, 
estetyka wykonania i samodzielność. 

 

5. Nagrody: 

• Organizator przewiduje upominki dla autorów najładniejszych kartek. 
 

6. Informacje dodatkowe: 
1) rodzic/ opiekun zgłaszając pracę uczestnika jednocześnie wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych dziecka. Oświadczenie do pobrania w  
Bibliotece w Przelewicach lub na stronie www.przelewice.pl 

2) Regulamin wraz z wzorem oświadczenia zamieszczony jest na stronie 
internetowej Organizatora: www.przelewice.pl; 

3) o wynikach Konkursu oraz o terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci, 
opiekunowie zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, a wykaz 
zwycięzców zamieszczony zostanie na stronie internetowej.  

4) Organizator nie zwraca nadesłanych kartek i zastrzega sobie prawo do ich 
powielania i rozpowszechniania;  

5) dane osobowe uczestników i ich opiekunów zawarte w wykazie zgłoszonych 
prac są zbieranie, przetwarzane i udostępniane przez administratora danych 
osobowych - Urząd Gminy Przelewice wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia 

http://www.przelewice.pl/
http://www.przelewice.pl/


i promocji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych, a uczestnikom i ich opiekunom przysługuje prawo wglądu 
i poprawiania danych;  

6) uczestnictwo  w  Konkursie  jest  równoznaczne  z  akceptacją  niniejszego 
Regulaminu. 

 

Przelewice; 2020.03.06.  
 


