
 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych 
 

Dane osobowe uczestników konkursu  wraz z powiązanymi z nimi 

danymi rodzica/prawnego opiekuna będą przetwarzane zgodnie  

z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. 2018 poz 1000) oraz 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 „RODO” 
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Regulamin 
 

XVIII Gminnego Konkursu Plastycznego pod hasłem 

„Stroiki Wielkanocne" 
 

Organizatorzy konkursu 
Wójt Gminy Jodłownik; Biblioteka Publiczna Gminy Jodłownik 

oraz Filia w Krasnem-Lasocicach 

 

Cele konkursu: 
- podtrzymywanie tradycji wykonywania barwnie dekorowanych 

pisanek w okresie Świąt Wielkiej Nocy. 
- rozwijanie i pogłębianie zainteresowań dzieci i młodzieży 

tradycją regionalną, zwyczajami ludowymi. 

- kształtowanie umiejętności tworzenia, dostrzegania i percepcji 

piękna. 

- rozwijanie inwencji twórczej. 

 

Uczestnicy konkursu 
- w konkursie mogą wziąć udział uczniowie Szkół Podstawowych 

oraz Samorządowych Przedszkoli z terenu gminy Jodłownik. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 
1. Uczestnicy konkursu wykonują pisanki z gotowanych kurzych 

jaj. 

2. Każdy uczestnik musi wykonać trzy pisanki (każda pisanka 

może być wykonana inną techniką). Preferowane jest użycie 

naturalnych składników. 
3. Pisanki muszą zostać wyeksponowane na własnoręcznie 

wykonanej podstawce. 

4. Każda praca winna być zaopatrzona w dane uczestnika: imię, 

nazwisko, klasę i nazwę szkoły - umieszczone w niewidocznym 

miejscu. 

Podsumowanie konkursu i nagrody 
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:  

I.     Etap szkolny 

Spośród prac wykonanych przez uczniów w danej szkole, winny 

zostać wybrane do dalszego etapu: 

- po dwie prace z każdej klasy od  0 – VI  

- po dwie prace z Samorządowych Przedszkoli 
 

Wybrane prace należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej  

w Krasnem-Lasocicach do dnia 23 marca 2023 r. 

(czwartek). 
II. Etap gminny  

Powołana przez organizatorów komisja dokona oceny dostar-

czonych prac i rozdzieli nagrody w następujących kategoriach:  

Kategoria I  -  trzy nagrody dla uczestników z klas 0 - III  

Kategoria II   -  trzy nagrody dla uczestników z klas IV – VI 

Kategoria III – dwie nagrody dla uczestników Przedszkoli 
 

Organizatorzy przewidują też  wyróżnienia  oraz dyplomy  dla 

wszystkich uczestników. 

 

Wykonawców prac wyróżnionych w etapie gminnym zapraszamy 

w dniu   30 marca 2023 r.  (czwartek) o godz. 10.00                   

do świetlicy OSP w Krasnem-Lasocicach, gdzie zostaną 

ogłoszone wyniki konkursu i wręczone nagrody oraz wyróżnienia. 

 

Fundatorem nagród jest Wójt Gminy Jodłownik. 

 

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do innego po-

działu nagród. Informujemy uczestników, że prace konkursowe 

zostają zwracane do Szkół i Przedszkoli. 

Informacji dotyczących konkursu udziela Biblioteka Publiczna  

w Jodłowniku (332-13-01; 332-10-70) oraz Filia biblioteczna  
w Krasnem-Lasocicach ( 332-11-34) 

 


