
 

Regulamin Konkursu pt. „Najpiękniejsza kompozycja świąteczna”  
 

PATRONAT HONOROWY NAD KONKURSEM OBJĘLI: 

Wójt Gminy Raków  

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rakowie  

 

I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Organizatorem Konkursu jest Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie  

2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie ozdoby wielkanocnej wykonanej z materiałów 

naturalnych w kategorii: „Najpiękniejsza kompozycja świąteczna”  

II. CELE KONKURSU 

 Kultywowanie tradycji wielkanocnej. 

 Ukazanie różnych form środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik 

plastycznych. 

 Prezentacja i popularyzacja twórczości plastyczno-technicznej. 

 Stworzenie okazji do działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat 

zanikającego zwyczaju własnoręcznego wykonywania kompozycji i stroików 

wielkanocnych. 

 Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczestników. 

 Powrót do tradycji wykonywania stroików wielkanocnych, rozwijanie wrażliwości 

estetycznej. 

 Stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych. 

 Umożliwienie dzieciom i młodzieży przedstawienia własnej wizji nastroju oraz tradycji 

Świąt Wielkanocnych. 

III.  UCZESTNICY  

 Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży zamieszkujących na terenie Gminy 

Raków. Prace ocenione zostaną w następujących kategoriach: 

Przedszkola 

Klasy I- III 

Klasy IV – VI  

Klasy VII – VIII 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 



 Wykonanie kompozycji /stroika wielkanocnego o dowolnej wielkości i kształcie (forma 

przestrzenna) przy zastosowaniu dowolnych technik i użyciu naturalnych materiałów 

tj. drewniane plastry, gałązki, sznurek, sianko, rafia, suszone kwiaty, kwiaty z bibuły itp. 

- bez użycia gotowych (kupionych) ozdób – dopuszcza się używanie jajek i form 

styropianowych, ale własnoręcznie ozdobionych. 

 Kompozycje/ stroiki muszą być wykonane indywidualnie. 

 Do pracy należy przytwierdzić metryczkę zawierającej następujące informacje: 

Imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa, szkoła. 

 Pracę z metryczką oraz kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1)  należy dostarczyć do dnia 

03.04.2023 r. do godziny 16.00 do Świetlicy środowiskowej „Tęcza” w Rakowie,  

ul. J. Sienieńskiego 19, 26-035 Raków (budynek GOPS w Rakowie). 

 Praca musi być wynikiem oryginalnej twórczości i nie naruszać praw osób trzecich oraz 

nie może być nagrodzona wcześniej w innych konkursach. 

 Prace niespełniające warunków regulaminu – dostarczone po terminie, bez metryczki 

nie będą dopuszczone do konkursu.  

 Organizator nie przyjmuje prac grupowych, kompozycja/ stroik  musi być wykonany 

tylko przez jednego autora. 

 Przekazanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

 Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy 

Raków. 

 Za udział w Konkursie Organizator nie pobiera opłat. 

V. OCENA PRAC 

 Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane selekcji przez Komisję Konkursową. 

 Oceny prac dokona Komisja Konkursowa a wyniki oceny zostaną ogłoszone na stronie 

internetowej szkoły. 

 Komisja Konkursowa oceni stroiki wielkanocne w następujący sposób: 

- pomysłowość i oryginalność, 

- jakość i estetyka wykonania, 

- technika plastyczna (trudność i pracochłonność), 

- kreatywność. 

 Twórcy wyróżnionych prac zostaną powiadomieni telefonicznie. 



 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 05.04.2023 r. 

 Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe za zajęcie I, II oraz III 

miejsca w każdej kategorii oraz wyróżnienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 

 

Karta zgłoszenia do konkursu pt. „Najpiękniejsza kompozycja świąteczna” 

1. Dane uczestnika: 
 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Klasa……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Szkoła……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dane kontaktowe rodzica/ opiekuna prawnego 

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

 

 

Potwierdzamy  swoje prawa  autorskie do nadesłanej pracy. 

 

 

………………………………........ 
 Podpis osoby pełnoletniej – rodzica /opiekuna prawnego  

 

 

 

 

W przypadku małoletnich uczestników Konkursu (którzy nie ukończyli 18 lat) wymagana jest pisemna zgoda 

rodziców lub prawnych opiekunów: Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w Konkursie  

pt. „Najpiękniejsza kompozycja świąteczna” oraz oświadczam, że: zapoznałem/am się z treścią Regulaminu 

Konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

 

                                                                                                                

 

        …………………………………………….. 

Podpis osoby pełnoletniej – rodzica /opiekuna prawnego  

 

 

 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający 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) (Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119, str.  

1 z późn. zm.) informuję, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie  

ul. Łagowska 25, 26-035 Raków, e-mai: gtsrakow@poczta.onet.pl 

2. Z administratorem można się skontaktować pod numerem telefonu 600330476 oraz pisząc na adres 

email: gtsrakow@poczta.onet.pl 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez 

adres e-mail: gtsrakow@poczta.onet.pl 

4. AD przetwarza dane osobowe na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będącego 

jednocześnie rodzicem/opiekunem prawnym dziecka. 

5. Administrator przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celu i na potrzeby związane z udziałem 

dziecka w oraz promocji tego wydarzenia i związanych z nim działań 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie. Osoba, której 

dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania jednak konsekwencją nie podania danych 

osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w Konkursie pt. „Najpiękniejsza kompozycja 

świąteczna” 

7. Dane osobowe będą ujawniane uprawnionym odbiorcom. 

8. Administrator pozyskał dane osobowe od opiekuna prawnego dziecka. 

9. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, tj. do czasu 

zakończenia działań promocyjnych z nimi związanych, zaś w przypadku udzielenia zgody do momentu 

jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony. Dane przestaną być przetwarzane  

w oparciu o którąkolwiek z wymienionych podstaw na Państwa żądanie. 

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: 

- dostępu do swoich danych osobowych, 

- sprostowania swoich danych osobowych, 

- do żądania usunięcia swoich danych osobowych, 

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

- sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

- żądać przeniesienia swoich danych osobowych, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

- do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

......................................... .............................................................. 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU 


