
PISANKA 2019 

Gminny konkurs plastyczny 

 
REGULAMIN 

 

Organizator:  Ośrodek Kultury Gminy Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin 

www.okgminalubin.pl , https://www.facebook.com/okgminalubin 

tel./fax: 76/844 82 33, tel. 76/845 59 86,  sekretariat@okgminalubin.pl 
 

Cele : 
 Promowanie aktywności twórczej mieszkańców Gminy Lubin. 

 Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką. 

 Stwarzanie możliwości prezentacji artystycznej. 

 Propagowanie tradycji świąt wielkanocnych. 

 Przybliżenie tajników kultury ludowej i folkloru. 

 

Zasięg: Gmina Wiejska Lubin 

 

Zasady uczestnictwa:  

 W konkursie mogą brać udział prace przygotowane indywidualnie. 

 Każdy uczestnik może zaprezentować od 1 do 3 pisanek własnoręcznie wykonanych. 

 Prace muszą być podpisane - metryczka: imię i nazwisko autora/kategoria wiekowa i rok urodzenia  

(w kategoriach I i II),  adres, telefon lub e-mail. 

 Prace przyjmowane są do 25.03.2019 r. do godz. 15:00. w siedzibie Organizatora. 

 

Kategorie wiekowe: 
 I kategoria:  do 8 lat 

 II kategoria:   9 -13 lat 

 III kategoria:  powyżej 13 lat         

 

Kryteria oceny: 

 Oceny zgromadzonych prac dokona Jury powołane przez Organizatora, decyzja Jury jest ostateczna. 

 Oceniane będą:  

 pomysłowości,  

 technika i estetyka wykonania,  

 niepowtarzalność zdobień,  

 ogólne wrażenie, 

 własnoręczne wykonanie, 

 szczególny nacisk będzie kładziony na tradycyjne metody zdobienia jaj przekazywane  

z pokolenia na pokolenie.  

Nagrody: 

 Organizator przewiduje nagrodę główną w każdej kategorii wiekowej i wyróżnienia. 

 

Dodatkowe informacje: 

 Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich 

danych osobowych w celu udziału w konkursie, promocji organizatora poprzez publikowanie danych 

uczestników konkursu na stronach internetowych Ośrodka Kultury Gminy Lubin i Urzędu Gminy Lubin 

oraz w prasie lokalnej (art. 4 ust. 11 RODO). 

 Nadesłanie karty zgłoszeniowej na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu oraz na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia  

4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650), dobrowolnym wyrażeniem zgody 

na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, głosu, wypowiedzi oraz utworów audiowizualnych (w tym 

nagrań, fotografii, itp.) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w działaniach medialnych 

prowadzonych przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin i Urząd Gminy Lubin. Zgoda obejmuje 

wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęć oraz nagrań za pośrednictwem dowolnego 

medium w dowolnym celu. Powyższa zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

 Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród laureatom odbędzie się: 29.03.2019 r. w świetlicy 

wiejskiej w Krzeczynie Małym podczas imprezy pn. TRADYCJI WIELKANOCNYCH 2019. 

 Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala Organizator.   
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 

http://www.okgminalubin.pl/
https://www.facebook.com/okgminalubin
mailto:sekretariat@okgminalubin.pl

