
RREEGGUULLAAMMIINN  PPOOWWIIAATTOOWWEEGGOO  KKOONNKKUURRSSUU  

„„NNAAJJPPIIĘĘKKNNIIEEJJSSZZAA  PPIISSAANNKKAA””  

 
 

1. Organizatorami Konkursu są:  

 Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, 

 Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej, 

 Sklep Papierniczy OfficeVM w Środzie Śląskiej. 

 

2. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Powiatu Średzkiego.   

 

3. Cele Konkursu: 

 kultywowanie tradycji wykonywania ozdób świątecznych, 

 rozwijanie wyobraźni i pobudzanie aktywności twórczej, 

 promocja talentów i integracja lokalnej społeczności. 

 

4. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu wielkanocnej pisanki w formie 

przestrzennej - dowolną techniką i przy użyciu dowolnych materiałów. Praca nie 

może przekroczyć 60 cm wysokości.  

 

5. Praca może być wykonana: 

 indywidualnie:  

kategorie wiekowe: 4 - 6 lat, 7 - 10 lat, 11 - 14 lat, 15 - 18 lat, 18+ (po jednej 

pracy), 

 grupowo przez: grupy przedszkole, uczestników zajęć w świetlicach wiejskich, 

uczestników kółek/warsztatów plastycznych, Koła Gospodyń Wiejskich, Domy 

Seniorów, Domy Samopomocy (max po dwie prace). 

 

6. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia oraz zgody, stanowiące 

załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego regulaminu.  

 

7. Prace konkursowe należy dostarczać do soboty 25 marca 2023 r. do Muzeum 

Regionalnego - pl. Wolności 3 Środa Śląska, w godzinach pracy placówki. Prace 

zniszczone w wyniku złego opakowania lub uszkodzone podczas dostarczania  

nie będą oceniane.  

 

8. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.powiat-

sredzki.pl 29 marca 2023 r. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach 

konkursu również telefonicznie. Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie 

31 marca 2023 r. o godz. 14.00 w Muzeum Regionalnym.  

 

9. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów. 

Komisja oceni prace zgodnie z kryteriami:  

 zgodność z tematem i formą, 

 pomysłowość i oryginalność, 

 estetyka wykonania. 

 

10. W każdej kategorii wiekowej oraz przy pracach grupowych zostaną przyznane 

miejsca I, II i III oraz wyróżnienia.  

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

http://www.powiat-sredzki.pl/
http://www.powiat-sredzki.pl/


11. Wszystkie konkursowe prace zostaną zaprezentowana na okolicznościowej 

wystawie w muzeum, która potrwa od 31 marca do 11 kwietnia.   

 

12. Uwagi końcowe: 

 wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu, 

 dostarczenia prac konkursowych leży po stronie uczestników, 

 prace zgłoszone na Konkurs będzie można odebrać z muzeum w dniach 11-

15 kwietnia. Po tym terminie przejdą na własność organizatorów.  

 sprawy nieujęte w regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy,  

 szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udzielają:  

Ewa Rolińska - Sikora – starostwo powiatowe,  tel. 71 396 89 17  

Anna Celuch – muzeum regionalne, tel. 71 396 09 19. 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  

 

 

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie „Najpiękniejsza pisanka” 

dla prac indywidualnych 
 

 

Imię i nazwisko uczestnika:  

 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Wiek uczestnika (PROSZĘ ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY PRZEDZIAŁ ZNAKIEM X): 

 

4 - 6 lat ……….. 

 

7 - 10 lat ……….. 

 

11 - 14 lat ……….. 

 

15 - 18 lat ……….. 

 

18+                 ……...... 

 

Imię i nazwisko, telefon kontaktowy rodzica/opiekuna/przedstawiciela placówki 

oświatowej – w przypadku osób małoletnich 

lub  

telefon kontaktowy dorosłego uczestnika konkursu 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

                                                      ………………………………………………………….. 
       /czytelny podpis  

rodzica/opiekuna/ przedstawiciela placówki - w przypadku osób niepełnoletnich 

/pełnoletniego uczestnika konkursu/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 

 

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie „Najpiękniejsza pisanka” 

dla prac grupowych 
 

 

 

Nazwa podmiotu/grupy:  

 
 

……………………………..………………………….…………………………………………….. 

 

 

Imiona i nazwiska autorów pracy (NIEOBOWIĄZKOWE):  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

                                                            ………………………………………………………….. 

                                                          /pieczątka i czytelny podpis przedstawiciela podmiotu/ 



Załącznik 2 do Regulaminu Konkursu 

 

 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  z karty zgłoszenia w 

zakresie niezbędnym do udziału w Konkursie „Najpiękniejsza pisanka” 

organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, Muzeum Regionalne 

w Środzie Śląskiej Sklep OfficeVM w Środzie Śląskiej - 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 ze zm.  

 

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 
 

 

…..…………….…..………………………………………….…... 

 (data, podpis  

rodzica/opiekuna prawnego/przedstawiciela  placówki - w przypadku osób niepełnoletnich 

/pełnoletniego uczestnika konkursu) 

 

 

 

 

 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIENIE WIZERUNKU 

 

W związku z uczestnictwem w Konkursie „Najpiękniejsza Pisanka” wyrażam 

zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej 

organizatorów oraz w jego wydawnictwach i materiałach promocyjnych zgodnie z 

art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1062)  

 

 

 

 

…..……………..…………………………………………... 
 (data, podpis rodzica / opiekuna niepełnoletniego uczestnika konkursu) 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Zgodnie z art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm., informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu 

„Najpiękniejsza pisanka” będzie Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, ul. 

Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska, z którym można się kontaktować tel. 71 317 56 46, 

starostwo@powiat-sredzki.p l   

2. W Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej powołany został Inspektor Ochrony 

Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować e-mailowo poprzez: 

iodo@powiat-sredzki.pl lub pisemnie na adres administratora.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu „Najpiękniejsza 

pisanka”.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych 

oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, 

której dane dotyczą cofnie zgodę. 

5. Administrator danych osobowych przetwarza Pana/Pani dane osobowe za zgodą 

opiekuna prawnego lub osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem na podstawie: 

-  zgody osoby, której dane dotyczą art. 6 ust. 1 pkt a RODO;  

-  obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust. 1 pkt c RODO. 

6. W związku z organizacją konkursu dane osobowe zwycięzców mogą być 

przekazywane sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej 

osobom zgromadzonym. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

mailto:iodo@powiat-sredzki.pl

