Regulamin Konkursu
pt. „Wielkanocna pisanka”
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” serdecznie zaprasza
wychowanków grup przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych
do udziału w Konkursie na „Wielkanocną pisankę”.
Pisanki to nasze dziedzictwo kulturowe i nierozerwalny symbol Świąt Wielkanocnych.
To ogólna, zwyczajowa nazwa jaja wielkanocnego, dekorowanego różnymi technikami.
W tradycji chrześcijańskiej zdobione jajka są nieodłącznym elementem wielkanocnego stołu,
symbolizującym rodzące się życie, znak zmartwychwstania oraz nadzieję. Wśród wielu technik
upiększania jajek najpopularniejszymi są: kraszanki, pisanki, skrobanki, oklejanki,
nalepianki, drapanki, rysowanki.
Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem Konkursu jest: Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”
z siedzibą w Chrzanowie, przy ul. Focha 3.
2. Partnerami konkursu są: Jacek Latko Burmistrz Libiąża, Krzysztof Kozik Członek
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego, Zarząd Mienia Komunalnego w Libiążu i Miejska
Biblioteka Publiczna w Libiążu.
Celem konkursu jest:
1. Kultywowanie, podtrzymywanie i dokumentowanie ludowej tradycji zdobnictwa
pisanek oraz upowszechnianie plastyki obrzędowej związanej z okresem Świąt
Wielkanocnych.
2. Kontynuowanie rodzinnych tradycji rękodzieła ludowego poprzez przekazywanie
z pokolenia na pokolenie sposobów wykonywania pisanek i elementów plastyki
obrzędowe.
3. Ochrona dziedzictwa kulturowego Małopolski.
4. Rozpowszechnianie szacunku do kultury ludowej swoich przodków poprzez
zainteresowania społeczeństwa tradycjami wielkanocnymi.
5. Rozwój inwencji twórczej w zakresie prac plastycznych nawiązujących do wzorów
regionalnych.
6. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych wśród dzieci.
Uczestnicy konkursu:
1. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
a) dzieci przedszkolne i uczniowie szkoły podstawowej klasy I-III;
b) uczniowie szkoły podstawowej klasy IV-VI.
2. Organizator dopuszcza jedynie indywidualne uczestnictwo.
3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie pisanki w kategoriach: pisanka
tradycyjna lub/i pisanka współczesna.
4. Uczestnik Konkursu w każdej kategorii może złożyć tylko jedna pracę.
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Uczestnika
oraz jego opiekuna prawnego Regulaminu Konkursu pn. „Wielkanocna pisanka”.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału
w Konkursie.
Ocena prac konkursowych:
1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny prac konkursowych
w dwóch kategoriach: pisanka tradycyjna oraz pisanka współczesna,
a) pisanka zdobiona techniką tradycyjną:
 wzory na jajku mają być wykonane metodami tradycyjnymi
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 pisanka powinna być wykonana z ugotowanych jaj lub wydmuszek
naturalnych;
 przy wykonaniu pisanki należy użyć tylko barwników naturalnych (np. łuski
cebuli, sok z buraka);
 dodatkowo oceniane będą wzory nawiązujące do charakterystycznych form
zdobnictwa regionalnego.
Organizator prosi o dokładne wyczyszczenie wydmuszek z resztek białka i żółtka.
b) pisanka współczesna:
 wykonanie pisanki dowolnymi technikami zdobniczymi o dowolnych
rozmiarach z dowolnych materiałów.
2. Przy ocenie prac w kategorii pisanka tradycyjna pod uwagę wzięte będą takie
elementy, jak:
 zachowanie tradycyjnych technik, motywów i kolorystyk;
 precyzja i dokładność wykonania i wkład pracy;
 walory artystyczne;
 kreatywność;
 zastosowanie we wzorach form zdobnictwa regionalnego.
3. Przy ocenie prac w kategorii pisanka współczesna pod uwagę wzięte będą takie
elementy jak:
 Precyzja, dokładność wykonania i czasochłonność;
 walory artystyczne;
 kreatywność.
Ocena i nagrody:
1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Nagrodzone zostaną po trzy pisanki z każdej kategorii, zgłoszone w każdej z grup
wiekowych:
 dzieci przedszkolne i uczniowie szkoły podstawowej klasy I-III;
 uczniowie szkoły podstawowej klasy IV-VI.
3. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich
równowartość pieniężną.
4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, ani
nie będzie prowadzona na ten temat żadna korespondencja.
5. Komisja Konkursowa ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również
prawo do nieprzyznania nagród.
6. Wyniki Konkursu zawierające imiona i nazwiska Uczestników, których prace zostały
nagrodzone podane będą do publicznej wiadomości.
Postanowienia końcowe:
1. Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu pn. „Wielkanocna pisanka” zobowiązani są
zapoznać się z Regulaminem oraz wypełnić Formularz zgłoszeniowy (stanowiącym
załącznik do niniejszego Regulaminu).
2. Regulamin Konkursu i Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.
partnerstwonajurze.pl oraz Partnerów.
3. Każdy Uczestnik dokona przekazania swojej pracy w dniu 19.03.2016 r. od godz. 9.00
do godz. 10.30, do Organizatora na Targowisku Miejskim w Libiążu, przy ul. Rouvroy
10 w pawilonie murowanym nr 1 w Administracji targowiska.
4. Do swojej pracy każdy Uczestnik musi dołączyć metrykę: imię i nazwisko uczestnika,
rodzaj grupy wiekowej, dane kontaktowe (np. adres, nr telefonu, maila Uczestnika),
kategoria (pianka tradycyjna, pisanka współczesna) oraz Formularz zgłoszeniowy.
Metryka powinna być połączona trwale z pisanką. Jeżeli metryka odpadnie od pisanki,
wówczas Organizator nie będzie mógł przyporządkować pisanki do autora. Pisanki,
których metryki nie będą w sposób trwały połączone skutkują dla uczestnika konkursu
wykluczeniem z uczestnictwa.
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5. Koszty dojazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
6. Po zakończeniu konkursu Organizator ma prawo do prezentacji prac.
7. Zgłoszona praca musi być przygotowana do prezentacji w sposób gwarantujący ich
bezpieczeństwo.
8. Praca złożona w Konkursie przechodzi nieodpłatnie na własność Organizatora.
9. Opakowanie czy stroik nie stanową przedmiotu oceny konkursowej i nie podlegają
zwrotowi.
Postanowienia końcowe:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem będzie
Organizator. Dane osobowe uczestników (np. imię i nazwisko, adres, nr telefonu
i mail) Konkursu będą zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych.
2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw
autorskich (osobistych i majątkowych) i niniejszym przekazuje Organizatorowi prawa
do nieodpłatnego wykorzystania pracy konkursowej w dowolny sposób bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji i prawa
pokrewne.
4. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku
utrwalonego na zdjęciach podczas wręczania nagród i w trakcie trwania wydarzenia na
Targowisku Miejskim w Libiążu w dniu 19.03.2016 r. na potrzeby Konkursu.
5. Uczestnik przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba
trzecia będzie formułowała roszczenia dotyczące pracy zgłoszonej do Konkursu.
6. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu,
jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników.
8. Regulamin wraz z Formularzem zgłoszeniowym można pobrać na stronie
internetowej: www.partnerstwonajurze.pl.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Konkurs pt. „Wielkanocna pisanka”
Organizator: Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”
Termin zgłoszenia i przekazania pracy: 19.03.2016 r. od godz. 9.00 do godz. 10.30
do organizatora urzędującego, we wskazanym czasie, na Targowisku Miejskim w Libiążu,
ul. Rouvroy 10, w pawilonie murowanym Nr 1 (Administracja targowiska)
Do pracy należy dołączyć metrykę: imię i nazwisko uczestnika, grupa wiekowa, dane kontaktowe, kategoria
Zgłaszam uczestnictwo w Konkursie:
imię i nazwisko …………………………………………………………....................................................................
adres, telefon …….…..……………………………………………………………..................................................
grupa wiekowa (zakreślić odpowiednie):
 przedszkole / szkoła podstawowa klasa I, II, III
 szkoła podstawowa klasa IV, V, VI
w kategorii (zakreślić odpowiednie):
 pisanka tradycyjna
 pisanka współczesna
Oświadczam, że zapoznałem/am się z celem i procedurą przetwarzania danych osobowych zapisanych
w regulaminie Konkursu pn. „Wielkanocna pisanka” i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
na potrzeby związane z realizacją praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Konkursie pn. „Wielkanocna pisanka”,
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (z późniejszymi zmianami).
Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, aktualizacji,
uzupełniania i usuwania. Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Uczestnika Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje
się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Konkursie.
Uczestnik przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie formułowała roszczenia
dotyczące pracy zgłoszonej do Konkursu.
Oświadczam, iż przenoszę nieodpłatnie na LGD „Partnerstwo na Jurze” autorskie prawa majątkowe wynikające
ze stworzonego przez mnie dzieła na wszystkich polach eksploatacji przysługujących mu jako twórcy.

Czytelny podpis Uczestnika Konkursu:
…………………………………………………………
Każdy niepełnoletni uczestnik konkursu musi złożyć podpisane oświadczenie opiekuna prawnego
Oświadczenie opiekuna osoby niepełnoletniej
Ja, niżej podpisana/y (imię, nazwisko opiekuna prawnego małoletniego będącego uczestnikiem Konkursu pn. „Wielkanocna
pisanka”) .……………………………………………………..……………………………………...…, zamieszkały/a (adres:
………………………………………………………………………………........................, jako opiekun prawny dziecka (imię i nazwisko dziecka) ……………………………………………....……………..…………….…… – uczestnika
Konkursu pn. „Wielkanocna pisanka”, wyrażam zgodę na udział dziecka w/w Konkursie.
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (z późniejszymi zmianami). Zostałem(am)
poinformowany(a) o prawie dostępu do treści danych moich i małoletniego, którego jestem opiekunem prawnym a będącego
Uczestnikiem oraz do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania. Jako opiekun prawny wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo na Jurze” do celów związanych
z udziałem w konkursie. Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację wizerunku dziecka - Uczestnika,
którego jestem prawnym opiekunem. Oświadczam, iż przenoszę nieodpłatnie na LGD „Partnerstwo na Jurze” autorskie
prawa majątkowe wynikające ze stworzonego przez moje dziecko dzieła na wszystkich polach eksploatacji przysługujących
mu jako twórcy. Przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie formułowała roszczenia
dotyczące pracy zgłoszonej do Konkursu.

…………………………………………………………
(Czytelny podpis opiekuna prawnego)
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