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REGULAMIN KONKURSU  

NA 

„ PISANKĘ WIELKANOCNĄ” 

ORGANIZATOR KONKURSU  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie” 

PRZEDMIOT KONKURSU 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pisanki wielkanocnej – tradycyjnej związanej z obszarem LGD 

„Polesie” lub nowoczesnej inspirowanej trendami modowymi w rękodziele artystycznym. 

CELE KONKURSU 

1. Propagowanie tradycji i folkloru obszaru LGD „Polesie”. 

2. Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki w obrzędowości ludowej. 

3. Budowanie więzi z obszarem. 

4. Ukazanie nowych trendów w tej dziedzinie, wynikających z szeroko pojętej globalizacji 

świata. 

5. Prezentowanie działalności artystycznej organizacji/grup  działających na terenie objętym 

LSR. 

6. Stwarzanie możliwości poznania się, wzajemnej współpracy i inspiracji organizacji/grup 

działających na obszarze LGD „Polesie”. 

 

ADRESACI KONKURSU 

Konkurs kierowany jest do organizacji i grup formalnych i nieformalnych, skupiających osoby 

pełnoletnie w przedziale wiekowym od 18 do 118 lat!, działające na terach Gmin objętych Lokalną 

Strategią Rozwoju w ramach działań Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Polesie” - są to 

Gminy: Łęczna, Puchaczów, Ludwin, Spiczyn, Sosnowica, Wierzbica, Urszulin, Uścimów i Cyców.  

Konkurs nie przewiduje prezentacji prac indywidualnych osób.  

 

ZASADY KONKURSU: 

1. Kategorie konkursu: 

a) Pisanka tradycyjna – czyli pisana woskiem, drapanka, kraszanka, oklejanka (dla tych 

technik podstawą jest jajko lub wydmuszka, ewentualnie drewno), pisanka piernikowa – 

wypiekana i ozdabiana lukrem oraz inne, o których nie wiemy, a są wykonywane na 

naszym obszarze, a tradycja ich wykonywania jest udokumentowana, 

b) Pisanka współczesna – czyli wykonywana na jajku drewnianym, styropianowym, 

akrylowym, biskwitowym itp. z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych. 

 

2. Warunki uczestnictwa w konkursie 

Każda organizacja/grupa przystępująca do konkursu zobowiązana jest do: 

a) Zapoznania się z warunkami uczestnictwa w konkursie zawartymi w niniejszym 

Regulaminie oraz złożenia prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego w 

czasie i miejscu wskazanym przez Organizatora (przez „prawidłowo wypełniony 

formularz” rozumie się wypełnienie wszystkich punktów, ze szczególnym uwzględnieniem 

szczegółowego opisu zgłaszanej pracy), 

UWAGA 

Każda organizacja/grupa może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace (w takim 

przypadku dla każdej z prac wymagany jest oddzielny Formularz zgłoszeniowy),  

b) Przygotowania prezentacji zgłoszonej pracy w dniu 7 kwietnia 2019 r. wg poniższych 

wskazówek: 
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➢ Każda organizacja/grupa, przygotowuje minimum jedną pisankę ozdobioną 

wybraną techniką i przyporządkowaną do danej kategorii konkursowej, 

➢ Każda grupa zobowiązana jest do przygotowania odpowiedniej aranżacji do 

prezentowanej pisanki,  

c) Każda organizacja/grupa zobowiązana jest do obecności w dniu prezentacji – 7 kwietnia 

2019 r., minimum jednego przedstawiciela grupy biorącej udział w konkursie, 

d) Organizator nie ponosi kosztów związanych z dojazdem uczestników oraz  aranżacją 

zgłoszonych do konkursu prac. 

3. Ważne terminy 

a) Wypełnione karty zgłoszeniowe należy przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub 

elektronicznej (skan zgłoszenia, opatrzony pieczęcią/podpisem osób upoważnionych do 

reprezentowania danej organizacji/grupy) w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 4 

kwietnia 2019 r. na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie”, Ul. Nowa 

1, 21-070 Cyców; mail: biuro@lgdpolesie.pl  

b) Konkursowe prace należy dostarczyć w dniu 7 kwietnia 2019 r. do siedziby OSP w 

Cycowie ul. Chełmska 17 A, gdzie w godzinach 10:00 – 12:00 odbędzie się prezentacja i 

wyłonienie zwycięzców ze zgłoszonych do konkursu prac. 

 

OCENA I NAGRADZANIE  

1. Wszystkie zgłoszone do konkursu prace, zostaną ocenione przez trzyosobową Komisję 

Konkursową, powołaną przez Organizatora Konkursu, 

2. Z prac Komisji, zostanie sporządzony protokół, a załącznikiem do niego będzie lista 

nagrodzonych organizacji/grup, która po konkursie zostanie opublikowana na stronie 

Organizatora, 

3. Komisja dokona oceny wg poniższych kryteriów: 

a) Zgodność z kategorią konkursową: 1-3 pkt, 

b) Estetyka wykonania pracy: 1-5 pkt, 

c) Pomysłowość prezentacji: 1-5 pkt, 

d) Wykorzystanie w prezentowanej pracy motywów charakterystycznych dla obszaru LGD 

„Polesie” 1-5 pkt, 

e) Zgodność opisu (zawartego w karcie zgłoszeniowej) z pracą prezentowaną w konkursie: 

1- 5 pkt. 

Uwaga 

W przypadku uzyskania takiej samej liczny punktów przez kilka prac konkursowych, o 

zwycięstwie zadecyduje Przewodniczący Komisji Konkursowej. 

4. Komisja przyzna nagrody za I,II, III miejsce w każdej kategorii konkursowej oraz 

podziękowania dla wszystkich uczestników Konkursu. 

5. Nagrodami w konkursie będą okolicznościowe statuetki. Wszyscy uczestniczy konkursu 

otrzymają pamiątkowe podziękowania oraz  drobne upominki ufundowane przez 

Organizatora. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem praw 

autorskich do nich na rzecz Organizatora, (o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 

1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do 

publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora a także na 

stronie internetowej www.lgdpolesie.pl  

2. Prace zgłoszone do konkursu, przechodzą na własność Organizatora. 

mailto:biuro@lgdpolesie.pl
mailto:biuro@lgdpolesie.pl
http://www.lgdpolesie.pl/
http://www.lgdpolesie.pl/
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3. Wszystkie kwestie nieujęte w Regulaminie, rozstrzyga Organizator Konkursu; 

4. Udział w konkursie jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na: 

a) przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania 

konkursowego, 

b) umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie 

internetowej Organizatora, 

c) Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji. 

5. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Biurem LGD „Polesie” – 

tel: 82-56 77 675, mail: biuro@lgdpolesie.pl  

Osoby odpowiedzialne za Konkurs: Małgorzata Leszczyńska i Ewelina Stopa. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych  

w ramach konkursu na „Pisankę Wielkanocną” 

Administrator danych Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Polesie” z siedzibą w Cycowie, ul. Nowa 1, 21-

070 Cyców. Możesz się z nami skontaktować w 

następujący sposób: 

• listownie na adres:  ul. Nowa 1, 21-070 Cyców 

• przez e-mail: biuro@lgdpolesie.pl  

• telefonicznie: (82) 567-76-75 

Cele przetwarzania danych osobowych Przeprowadzenie konkursu na „Pisankę 

Wielkanocną” 

Podstawa prawna przetwarzania Przetwarzanie odbywa się na podstawie 

udzielonej zgody 

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub 

o kategoriach odbiorców 

Dane osobowe mogą być udostępniane 

podmiotom publicznym uprawnionym do 

przetwarzania danych osobowych na podstawie 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa 

oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe 

na zlecenie administratora w związku z 

wykonywaniem powierzonego im zadania w 

drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia 

informatycznego 

Informacje o zamiarze przekazania danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej 

Dane osobowe nie będą przekazywane do 

państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej 

Okres, przez który dane osobowe będą 

przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, 

kryteria ustalania tego okresu 

Przez okres wymagany przepisami prawa, po 

wygaśnięciu ewentualnych roszczeń 

Informacje o prawach przysługujących osobie, 

której dane osobowe są przetwarzane 

1. prawo do żądania od Administratora 

dostępu do danych osobowych; 

2. prawo do sprostowania danych 

osobowych; 

mailto:biuro@lgdpolesie.pl
mailto:biuro@lgdpolesie.pl
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3. prawo do usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych; 

4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych; 

5. prawo do przenoszenia danych 

osobowych; 

6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

7. prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych 

Informację, czy podanie danych osobowych jest 

wymogiem ustawowym lub umownym lub 

warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, 

której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich 

podania i jakie są ewentualne konsekwencje 

niepodania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne a 

konsekwencją niepodania danych osobowych 

jest brak możliwości wzięcia udziału w 

konkursie na „Pisankę Wielkanocną”. 

Informacje o zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu 

Dane osobowe nie są przetwarzanie w 

zautomatyzowany sposób ani nie są 

profilowane. 

 

 


