
    
Wałbrzyski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału  

w konkursie plastycznym "PISANKA WIELKANOCNA" 
 
 

    ORGANIZATOR: 
•  Wałbrzyski Ośrodek Kultury 
  
     CELE: 
• prezentacja dorobku: dzieci, młodzieży szkolnej oraz dorosłych, 

• stworzenie możliwości konfrontacji osiągnięć artystycznych, 

• wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli  
oraz instruktorów prowadzących zajęcia plastyczne. 

 
REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, które ukończyły 5 lat, młodzież i dorośli z 
powiatu wałbrzyskiego. 
2. Każdy uczestnik powinien wykonać w dowolnej technice pisankę lub kraszankę. Może to 
być wydmuszka lub jajko wykonane z innego materiału: styropianu, sznurka, drutu, masy 
papierowej, itp.  
3. Praca konkursowa musi być opatrzona kartą informacyjną zawierającą: imię, nazwisko, 
wiek autora, nr telefonu, adres z kodem i nr telefonu placówki rekomendującej pracę, imię 
i nazwisko instruktora (nauczyciela), pod którego kierunkiem została wykonana. 
4. Każdy z uczestników konkursu, w przypadku nieletnich rodzic lub opiekun prawny, musi 
dołączyć także pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych autorów prac (poniżej 
wzór): 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie „Pisanka Wielkanocna”, 
 rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach związanych z konkursem 
 i promocją Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy  
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 
z późn. zm.).  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów konkursu „Pisanka 
Wielkanocna” zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  
z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).   
 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
informujemy, iż: 
 
A/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wałbrzyski Ośrodek Kultury  
z siedzibą przy ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych, 
 B/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów konkursu „Pisanka          
Wielkanocna” i nie będą udostępniane innym podmiotom, 
C/ posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
D/ podanie danych osobowych jest dobrowolne.  
                                                                                                  

…............................................................................. 
PODPIS AUTORA (PEŁNOLETNIEGO) LUB OPIEKUNA 

 

 

5. Prace należy dostarczyć do Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, przy ul. Wysockiego 29, w 
nieprzekraczalnym terminie do 18 marca 2016r. 
6. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku 
niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę. 
 

 
POSTANOWIENIA: 

 
1. Oceny zgromadzonych prac dokona jury powołane przez organizatora. 
2. Decyzja jury jest ostateczna. 
3. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione: 
    w pięciu grupach wiekowych: 
   
   - grupa 5-9 lat, 
   - grupa 10-14 lat, 
   - grupa 15-18 lat, 
   - grupa powyżej 18 lat, 
   - szkoły i placówki specjalne. 
 
4. Jury może przyznać nagrodę specjalną za ciekawą aranżację i pomysł ekspozycji. 
5. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego rozporządzania dostarczonymi pracami, 
bez wypłaty honorariów oraz bez zgody autorów. 
7. Dostarczając prace na konkurs uczestnik: 
 - wyraża zgodę na podanie do wiadomości publicznej jego danych osobowych (nazwisko, 
   wiek, miejsce zamieszkania), 
 - przenosi na organizatora autorskie prawa do: 
   * wielokrotnego eksponowania prac, 
   * zamieszczania fotografii prac w materiałach reklamowych i wszelkiego rodzaju  
      wydawnictwach. 
8. Dostarczenie pisanek na konkurs jest równoznaczne z akceptacją i przyjęciem 
warunków regulaminu. 
9. Wybrane prace eksponowane będą na wystawie pokonkursowej. 
10.Prace zbiorowe mogą wziąć udział w wystawie, lecz nie będą podlegały ocenie jury. 
 

UWAGI KOŃCOWE: 
 
1. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się: 23 marca 2016 r., o godz.12.00  
     w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury, przy ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych. 
2. Lista laureatów ogłoszona zostanie do 22 marca 2016 r. i dostępna będzie: 
    - w siedzibie Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, 
    - na stronie internetowej www.wok.walbrzych.pl.                                

   Koordynator konkursu: 
 

Kamila Nadolska 
Wałbrzyski Ośrodek Kultury 

ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych 
tel. 530 191 283 

e-mail: kamila@wok.walbrzych.pl 
 

Informacje o konkursie dostępne są na stronie:  
www.wok.walbrzych.pl 


