
  REGULAMIN

Konkursu rodzinnego „Tradycyjna pisanka Wielkanocna 2021”

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Dubeninkach. Filia Biblioteczna w Żytkiejmach
Cel konkursu:

 pobudzenie  i  podtrzymanie  zainteresowań  kulturą  ludową  związanej  z  okresem
Wielkanocnym 

 kultywowanie ludowego zdobnictwa pisanek Wielkanocnych

 pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia obrzędowości ludowej

 pogłębianie więzi międzypokoleniowych i regionalnych

 dokumentowanie wzornictwa tradycyjnego zdobienia pisanek i obrzędu Wielkanocnego na
terenie Gminy Dubeninki

 rozwijanie kreatywności i aktywnej twórczości plastycznej dzieci, młodzieży i dorosłych

 prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych
 
Przedmiot konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Dubeninki. 
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie jednej pisanki Wielkanocnej zdobionej tradycyjnymi

technikami i opisu dowolnego obrządku Wielkanocnego. Tradycyjna pisanka powinna być 
wykonana wyłącznie przy użyciu wosku, metodą batikową z wykorzystaniem farb lub meto-
dą drapania i wykonana na jajach kurzych, kaczych lub gęsich.

3. Osobami zaangażowanymi przy wykonaniu pracy powinno być dziecko i osoba dorosła.
4. Uczestnik może zgłosić na konkurs jedną pracę składającą się ze zdjęcia i opisu obrządku 

Wielkanocnego.
Zasady uczestnictwa w konkursie:

1. Aby wziąć udział w konkursie należy na adres Organizatora dostarczyć: 
- 2 zdjęcia wykonanej pisanki
- 1 zdjęcie uczestnika/ów z wykonaną pisanką
- opis rodzinnego obrządku Wielkanocnego, zaczerpniętego z opowiadań/ wspomnień, z 
osobą starszą: babcią, dziadkiem, sąsiadką itp…, przedstawiony w krótkiej formie pisemnej 
- wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnika i wymagane zgody

2. Zdjęcia  w dobrej jakości należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora i przesłać w 
formacie jpg lub png w rozmiarze nie mniejszym niż 3 MB każde zdjęcie.

3. Zgłoszenia udziału wraz ze zdjęciami prac i opisem obrządku Wielkanocnego oraz 
wymaganymi zgodami należy dostarczyć w terminie do dnia 22 marca 2021 roku.

4. Prace można wysłać drogą elektroniczną na adres Organizatora bibzytkiejmy@op.pl  lub 
gckdubeninki@wp.pl  lub  przesłać drogą pocztową na płycie CD na adres Organizatora: 
Filia Biblioteczna w Żytkiejmach, ul. 1 Maja 2, 19-504 Dubeninki lub na adres Gminna 
Biblioteka Publiczna w Dubeninkach, ul. Dębowa 6, 19-504 Dubeninki. 

5. Wypełnioną i podpisaną dokumentację:
- kartę zgłoszenia uczestnika 
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych
- zgodę na wykorzystanie wizerunku i korzystanie z praw autorskich
należy dostarczyć na w/w adres Organizatora.

6. Wymagana dokumentacja dostępna jest w w/w placówkach oraz na stronie GCK w 
Dubeninkach www.gckdubeninki.pl

7. Uczestnik otrzyma informację o zakwalifikowaniu się do konkursu.

Kryteria oceny: 
Komisja dokona oceny pracy na podstawie zdjęcia. Ocenie podlegać będą:

- ogólne walory artystyczne 
- estetyka wykonania 
- uwzględnienie w pracy tradycyjnych motywów regionalnych, kompozycja i kolorystyka
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- metoda wykonania pisanki (wykonana woskiem, metodą batikowa, metodą drapaną)
- opis obrządku Wielkanocnego dotyczącego pisanek 

Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 29 marca 2021 r. na stronie internetowej GCK w 

Dubeninkach www.gckdubeninki.pl, na profilu Facebook Organizatora oraz przekazane na 
adres e-mail podany w zgłoszeniu. 

2. Przesłane prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Organizatora, mediach 
społecznościowych filii bibliotecznej i GCK w Dubeninkach oraz lokalnym portalu 
internetowym goldap.info. 

Nagrody:
1. Laureaci  konkursu  otrzymają  dyplomy  i  nagrody  rzeczowe  w  postaci  książek  i/lub

artykułów szkolnych o wartości:
I - miejsce – 120,00 zł
II - miejsce – 100,00 zł
III - miejsce – 70,00 zł

2. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.
3. Laureaci konkursu zobowiązani są do odbioru nagród i dyplomów w siedzibie Organizatora:

Filii Bibliotecznej w Żytkiejmach lub w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dubeninkach w
terminie ustalonym z Organizatorem. Nagrody nie będą wysyłane. Możliwy jest odbiór oso-
bisty przez Uczestnika lub osobę upoważnioną.

Postanowienia ogólne:
- skład Komisji zostanie powołany przez Organizatora,
- sprawy sporne rozstrzyga Komisja w porozumieniu z Organizatorem,
- informację o wynikach konkursu Organizator opublikuje na stronie internetowej 

gckdubeninki.pl, www.goldapinfo i portalu społecznościowym Facebook,
- przekazane do konkursu zdjęcia z wykonanych prac przechodzą na własność organizatora,
- Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

Uwagi:
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Fili Bibliotecznej w Żytkiejmach 
tel. 87 6159620.



KARTA ZGŁOSZENIA
uczestnictwa w konkursie rodzinnym

„Tradycyjna Pisanka Wielkanocna 2021”
Kartę wraz ze zdjęciami i opisem obrzędu Wielkanocnego należy dostarczyć w terminie do 

22.03.2021 r.

1. Imię i nazwisko ……………............………………......…………….........................

2. Nazwa szkoły ….......................................................................... klasa....................... 

Adres e-mail ……………………………………………………………………………

.......................................................                           .......................................................      
          (Miejscowość, data)                                                                    (Podpis czytelny rodzica/opiekuna)   

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jako opiekun prawny: ……………………...............……………………… wyrażam zgodę
na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym wizerunku w celu zapewnienia bezpieczeństwa,
prezentacji osiągnięć i prac na stronie internetowej, w materiałach promujących, w gablotach oraz
kronikach Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach z siedzibą w Dubeninkach przy ul. Dębowej
6 na podstawie art. 6 pkt 1 litera a, c,  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z
27.04.2016 roku, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2018 roku, poz. 1000) w związku z udziałem w/w w wydarzeniu: konkurs rodzinny „Tradycyjna
Pisanka Wielkanocna 2021”.

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Centrum Kultury                       w
Dubeninkach ul. Dębowej 6, Linowo 3/2, Żytkiejmy ul.  1 Maja 2 jest Gminne Centrum Kultury 19-504
Dubeninki uL. Dębowa 6, e-mail: gckdubeninki@wp.pl , tel.:87 615 83 02, fax: 87 615 85 82.
5) Dane osobowe przetwarzane w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach, są zgodnie art. 6 ust 1 pkt a i
c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
6) Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w GCK w Dubeninkach, mogą być podmioty, realizujące
zadania na rzecz GCK w Dubeninkach na podstawie odrębnych umów oraz podmioty którym ustawowo
przysługuje takie uprawnienie;
7) Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
8)  Dane  osobowe  przetwarzane  w  GCK  w  Dubeninkach  będą  przechowywane  jedynie  
do  momentu  odwołania  zgody  na  ich  przetwarzanie  a  następnie  do  chwili  przedawnienia  roszczeń  
na podstawie: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Cywilnego;
9) Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, 
iż  przetwarzanie  jego  danych  osobowych  narusza  przepisy:  ogólnego  rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10) Każdej osobie, której dane przetwarzane są w GCK w Dubeninkach przysługuje prawo żądania od GCK
dostępu  do  danych  osobowych,  sprostowania  lub  usunięcia  danych  osobowych  lub  ograniczenia
przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania
danych osobowych zgodnie 
z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 
11) Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie 
z  art.  6  ust.  1  lit.  a)  lub art.  9  ust.  2  lit.  a)  ogólnego rozporządzenia  o ochronie  danych osobowych –
przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
12) Wszystkie dane osobowe przetwarzane w GCK w Dubeninkach zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o
ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy;
13) Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak
możliwości  realizacji  obowiązków  spoczywających  na  administratorze  danych  osobowych  zgodnie  z
wymogami ustawowymi.

…………………………………………………

       (data i  czytelny podpis opiekuna prawnego)



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

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)

informuję, iż:

1)  Administratorem  danych  osobowych  jest  Gminne  Centrum  Kultury  

mieszczące się pod adresem: 19-504 Dubeninki ul. Dębowej 6, oraz filiami: Linowo 3/2,  

oraz Żytkiejmy ul. 1 Maja 2.

Kontakt: e-mail: gckdubeninki@wp.pl , tel.:87 615 83 02, fax: 87 615 85 82. 

Ponadto  administrator  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych  osobowych.  kontakt:

gckdubeninki@wp.pl.

2) Dane osobowe przetwarzane w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach, są zgodnie

art. 6 ust 1 pkt a/b/c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

3) Celem przetwarzania danych osobowych jest:

- udział w imprezie kulturalno sportowej,

- zapewnienie możliwości korzystania z Biblioteki, 

- propagowanie wydarzeń, osiągnięć oraz działalności kulturalnej i edukacyjnej realizowanej

przez Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach,

- zatrudnienie i wykonywanie wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy,

- zawarcie umowy cywilnoprawnej, ewentualne dochodzenie roszczeń albo obrona w sprawie 

roszczeń lub praw Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach;

4) Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Centrum Kultury w Dubenin-

kach, mogą być podmioty, realizujące zadania na rzecz GCK na podstawie odrębnych umów 

oraz podmioty którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;

5) Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6)  Dane  osobowe  przetwarzane  w  Gminnym  Centrum  Kultury  w  Dubeninkach  będą

przechowywane jedynie do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie a następnie do

chwili  przedawnienia  roszczeń na podstawie:  ogólnego rozporządzenia  o ochronie  danych

osobowych oraz Kodeksu Cywilnego, czy Kodeksu Pracy;



7)  Każdemu  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  gdy  uzna,  

iż  przetwarzanie  jego  danych  osobowych  narusza  przepisy:  ogólnego  rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach

przysługuje  prawo  żądania  od  GCK  dostępu  do  danych  osobowych,  sprostowania  lub

usunięcia  danych  osobowych  lub  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych

odnoszącego  się  do  jego  danych  osobowych,  a  w  przypadku  przetwarzania  danych

osobowych  zgodnie  z  ogólnym rozporządzeniem o  ochronie  danych  osobowych,  również

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

9) Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie

z art.  6  ust.  1  lit.  a)  lub  art.  9  ust.  2  lit.  a)  ogólnego rozporządzenia  o ochronie  danych

osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu  

na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  

jej cofnięciem;

10) Wszystkie dane osobowe przetwarzane w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach

zgodnie  z  ogólnym  rozporządzeniem  o  ochronie  danych  osobowych  posiadają  wymóg

ustawowy;

11) Dane osobowe przetwarzane w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach na podstawie

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

………………………………………………………
        


	KARTA ZGŁOSZENIA

