
REGULAMIN 

II OTWARTEGO KONKURSU ZDOBIENIA JAJ WIELKANOCNYCH 

„PIĘKNO TRADYCJI” 

 

1. Do konkursu mogą przystąpić wszystkie chętne osoby, organizacje lub stowarzyszenia. 

2. Celem konkursu jest dokumentowanie, kultywowanie i upowszechnianie tradycji 

regionalnej związanej z okresem Świąt Wielkanocnych. 

3. Termin konkursu: 31 marca 2023 roku 

4. Miejsce konkursu: Centrum Społeczno-Kulturalne w Białej (Sala konferencyjna I 

piętro), ul. Kościuszki 10, 48-210 Biała 

5. Czas trwania konkursu: od godz. 9.30 do godz. 12.30. 

6. Warunki uczestnictwa: 

1) Udział w konkursie należy zgłosić do 24 marca 2023 r. w Gminnym Centrum 

Kultury w Białej lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 77 4387026; o udziale w 

konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszeń mogą dokonywać opiekunowie 

prawni oraz nauczyciele. 

2) Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, zobowiązani są do dostarczenia i 

oddania osobnego zgody rodzica lub prawnego opiekuna wg wzoru stanowiącego 

załącznik do regulaminu ( zał. 1). 

3) Każdy uczestnik konkursu przynosi ze sobą 2 jaja, jedno jajko już wcześniej 

wykonane własnoręcznie. Natomiast drugie jajo przygotowane do zdobienia na 

miejscu. 

4) Uwaga! Jajka, które będą miały zarysowany wcześniej wzór ornamentu, 

zostaną wycofane z konkursu. 

5) Zdobienia Jaj Wielkanocnych, jest rozumiany przez organizatorów jako konkurs 

zdobienia jaj dowolną techniką, tradycyjną dla śląska opolskiego tj: 

• rytowniczą – kroszonka 

• pisanie woskiem – pisanka 

• oklejanka – oklejanie sitowiem 

• wytrawianie octem 

• malowanie 

• obszywanie 

1) W czasie trwania konkursu każdy uczestnik wykona jedno jajko w/w dowolną 

tradycyjną techniką. 

2) Po zakończeniu przewodu konkursowego uczestnik przekazuje do oceny Jury dwa 

ozdobione jaja wielkanocne. W tym jedną wykonaną podczas przewodu 

konkursowego. 



7. Organizatorzy zapewniają słodki poczęstunek oraz napój natomiast nie pokrywają 

kosztów dojazdu na konkurs. 

 

8. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

1) dzieci od 7 do 12 roku życia 

2) młodzież od 13 do 17 lat 

3) dorośli 

9. Kryteriami oceny będą: zgodność z tradycją, kolor, wzory, technika, precyzja i 

staranność wykonania, ogólny wyraz artystyczny dzieła. 

10. Komisja oceniająca będzie stosować punktację w skali 1-10 punktów. 

11. Nagrodzone i wyróżnione w konkursie prace przechodzą na własność Gminnego 

Centrum Kultury w Białej. 

12. Nagrody: 

1) Kategoria - dzieci od 7 do 12 roku życia: 

• Za zdobycie I miejsca bon do Empiku o wartości 200zł 

• Za zdobycie II miejsca bon do Empiku o wartości 150zł 

• Za zdobycie III miejsca bon do Empiku o wartości 100zł 

1) Kategoria - dzieci od 13 do 17 roku życia: 

• Za zdobycie I miejsca bon na sprzęt elektroniczny o wartości 200zł 

• Za zdobycie II miejsca bon na sprzęt elektroniczny o wartości 150zł 

• Za zdobycie III miejsca bon na sprzęt elektroniczny o wartości 100zł 

3) Kategoria - dorośli: 

• Za zdobycie I miejsca nagroda pieniężna w wysokości 250zł 

• Za zdobycie II miejsca nagroda pieniężna w wysokości 150zł 

• Za zdobycie III miejsca nagroda pieniężna w wysokości 100zł 

3) Każdy z laureatów dodatkowo otrzyma gadżety GCK w Białej 

4) O przyznaniu nagród decyduje komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 

5) Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości nagród i ich 

podziału. 

13. Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu konkursu 31 marca br. o godz. 12.45 

14. Wszelkie informacje związane z organizacja konkursu można uzyskać od poniedziałku 

do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu 77 4387026 lub osobiście w 

Gminnym Centrum Kultury w Białej. 

15. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu. 



 

 

16. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Białej, 

z siedzibą w Białej, ul. Prudnicka 35, 48-210 Biała, tel.: 774387026, e-mail: info@gckbiala.pl lub 

biuro@gckbiala.pl 

2. Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Kranc, tel.: 509947925, 

e-mail: poczta@krzysztofkranc.com 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej. 
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych: 
a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdy ma to zastosowanie, 

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub 

do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, gdy ma to 

zastosowanie, 

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który 

to obowiązek określa: 

• ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 
• ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

oraz inne, właściwe ze względu na ww. cel przetwarzania, przepisy prawa i / lub umowy, czy inne 

instrumenty prawne, do których stosowania administrator jest zobowiązany 

w związku z realizacją ww. celu przetwarzania. 
1. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych: odbiorca publiczny, podmioty i organizacje 

współpracujące z administratorem, banki, operatorzy pocztowi, podmioty przetwarzające dane osobowe w 

imieniu administratora. 

2. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania 

oraz przez czas wymagany przepisami prawa i / lub określony w umowach, czy innych instrumentach 

prawnych, gdy ma to zastosowanie. 
3. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, gdy - i w zakresie, w jakim - jest to 

dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora. 

4. W stosunku do przetwarzania, którego podstawą prawną jest zgoda, mają Państwo prawo, w dowolnym 

momencie, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
5. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Podanie Państwa danych osobowych: 
a) jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 
b) jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy, w odniesieniu do danych, których 

przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 
Podanie Państwa danych osobowych, będących wymogiem ustawowym, umownym i / lub warunkiem 

zawarcia umowy, jest obowiązkowe. 
Podanie Państwa danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak możliwości 

realizacji ww. celu przetwarzania. 
Niepodanie danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe, może niekorzystnie wpływać na 

przebieg realizacji ww. celu  przetwarzania, a nawet uniemożliwić jego wykonanie, jeśli zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, jest jedyną możliwą do zastosowania 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych. 
7. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
8. Państwa dane osobowe nie są profilowane. 

 



 

 

         

       Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

       Otwartego Konkursu Zdobienia Jaj Wielkanocnych 

 

 

ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA W OTWARTYM KONKURSIE 

ZDOBIENIA JAJ WIELKANOCNYCH 

 

A. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………............................. 

w Otwartym Konkursie Zdobienia Jaj Wielkanocnych, organizowanego przez  GCK w Białej w dniu 
31.03.2023 o godz.9.30 w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Białej. 

 

B. Dane osobowe uczestnika: 

- adres zamieszkania: …………………………………………………………………………... 

- telefon dziecka: ……………………………………………. 

- numer PESEL ….................................................................................... 

 

Jednocześnie nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w konkursie. 

Wyrażam zgodę na utrwalanie i publikację wizerunku w materiałach promujących działalność Gminnego 

Centrum Kultury w Białej. 

 

 

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

 

    data i podpis rodzica lub opiekuna      

 


