
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
                   „ PISANKA WIELKANOCNA” 
 
 

1. Organizator : Organizatorem konkursu jest Parczewski Dom Kultury.  
 
 

2. Cele konkursu: 
      • popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych      
      • umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych. 
 
 

3. Warunki uczestnictwa 
- Konkurs ma charakter otwarty, przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-15 lat                                          
  z terenu miasta i gminy Parczew. 
- Zadaniem konkursowym jest wykonanie DUŻEJ PISANKI.                                                    
  Konstrukcja pionowa, na podstawce, wykonana z trwałego materiału. 
- Wysokość pracy ponad  20 cm.  
- Wszystkie ozdoby na pisance powinny być wykonane własnoręcznie.  
  Dozwolone materiały to: bibuła, krepina, papier kolorowy, wstążka, włóczka,   
  sznurek itp./ 
- Pisanki ozdobione gotowymi elementami dekoracyjnymi nie będą podlegały   
  ocenie. 

           - Uczestnik konkursu zgłasza tylko jedną pracę.  

- Prace należy składać do 26 marca 2021r. w sekretariacie   

  Parczewskiego Domu Kultury ul. Bema 5 w godz. 8.00-15.00 
 - Każda praca musi posiadać przytwierdzoną metryczkę z imieniem,   

   nazwiskiem uczestnika, nazwą szkoły, klasą, oraz numerem telefonu do   

   rodzica /opiekuna prawnego/ 

 - Do każdej pracy dołączona musi być zgoda rodzica (opiekuna prawnego)                        

   na uczestnictwo dziecka w konkursie oraz oświadczenie.                                          

   (Załącznik do pobrania na stronie internetowej PDK  www.pdkparczew.pl ) 

 - Prace niezgodne z regulaminem nie wezmą udziału w konkursie. 
 

4. Ocena  

- Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora. 

- Ocenie prac podlegać będzie:  

• zgodność z regulaminem konkursu, 
• pomysłowość i inwencja twórcza uczestników konkursu  

          • bogactwo użytych materiałów,  
• samodzielność i estetyka wykonania  
 

5. Nagrody 
- Wszystkie regulaminowe prace zostaną nagrodzone.                                                                           
- O nagrodach powiadomimy rodziców telefonicznie.                                                
-  Pisanki przechodzą na własność organizatora 

. 

6. Fotorelacja z wystawy pisanek będzie dostępna na stronie internetowej PDK 
www.pdkparczew.pl oraz na Facebook. 

http://www.pdkparczew.pl/


 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 

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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1  

 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 
 
................................................................................................. 
w konkursie „PISANKA WIELKANOCNA” ogłoszonym przez 
PARCZEWSKI DOM KULTURY w dniu 04 marca 2021r. 

 

Oświadczam, że znam i akceptuję Regulamin Konkursu. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu 
danych osobowych mojego dziecka udostępnionych w powyższej                  
karcie zgłoszenia w celach wynikających z organizacji Konkursu. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie danych osobowych                         
i zdjęć oraz wyników uzyskanych przez moje dziecko w/w Konkursie                                
na stronach internetowych organizatorów oraz mediach. 
 

Wyrażam zgodę na prezentację pracy na wystawie pokonkursowej oraz 
jego fotokopii na stronach internetowych organizatorów w mediach. 
 
 
 
 

 
 
............................... .................................................  ...................... 
Miejscowość i data           Podpis rodzica  /opiekuna prawnego/      tel. Kontaktowy 
 


