
 

 

 

 
 

Regulamin Gminnego Wielkanocnego Konkursu 

pt. „Stroik Wielkanocny” 
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik ,,Nasza Wieś”  
Cele konkursu:  
1. kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,  

2. pogłębianie wiedzy na temat symboliki związanej ze Świętami Wielkanocnymi w obrzędowości ludowej,  

3. pobudzenie aktywności twórczej oraz rozwijanie wyobraźni plastycznej i zdolności manualnych.  

4. zainteresowanie dzieci rękodziełem ludowym  

5. umożliwienie dzieciom przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych  

 

Założenia konkursu:  
1. konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do mieszkańców Gminy Cmolas,  

2. przedmiotem konkursu jest wykonanie stroiku wielkanocnego dowolną techniką  

  w formie przestrzennej o dowolnej wielkości i kształcie,  

3. do wykonania prac wykorzystane mogą być dowolne materiały i elementy np. pisanki, baranki, kwiaty, owoce,    

    różnego rodzaju ziarna itp  

4. konkurs podzielony jest na 2 kategorie;  

 dzieci w wieku przedszkolnym od 4 do 6 lat wraz z rodzicem,  

 dzieci (kl I do III) w wieku od 7 do 10 lat (dopuszcza się pomoc w przygotowaniu prac przez osoby 

dorosłe).  

 

Ocena prac:  
1. ze zgłoszonych prac zostaną wybrane przez organizatora (po 3 prace z każdej miejscowości z terenu Gminy     

  Cmolas w każdej kategorii wiekowej)  

2. w sytuacji nie wpłynięcia prac z wszystkich miejscowości zostanie poddane ocenie więcej z pozostałych   

   miejscowości  

3. prace należy złożyć do 24 kwietnia 2019r w Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Jagodnik ,,Nasza Wieś” –  

  Jagodnik 93,36-105 Cmolas,  

4. prace oceni powołana przez organizatora komisja konkursowa, przyznając nagrody dla poszczególnych   

  kategorii wiekowych.  

5. W ramach konkursu przewidziano dyplom i nagrody rzeczowe za 1,2 i 3 miejsce, 3 nagrody za wyróżnienie oraz   

  nagrody dla każdego uczestnika i rodzica ( w młodszej grupie wiekowej)  

6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 26 kwietnia 2019r w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju   

  Wsi Jagodnik ,,Nasza Wieś”  

 

Kryterium oceny prac:  

 nawiązanie do tradycji wielkanocnych, wierzeń religijnych i ludowych  

 staranność wykonania  

 wrażenie artystyczne.  

 własnoręczne wykonanie  

 



Postanowienia końcowe  
1. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą następujące informacje:  

 imię i nazwisko dziecka oraz rodzica w młodszej kategorii wiekowej,  

 telefon kontaktowy opiekuna/rodzica  

 posiadać dołączoną kartę zgłoszeń według wzoru.  

 Kartę należy pobrać w siedzibie stowarzyszenia lub ze strony internetowej www.jagodnik.cmolas.org  

2. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi co jest równoznaczne z 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. 2015 poz. 2135).  

3. Będzie zorganizowana wystawa z w/w prac konkursowych na ,,Wielopokoleniowych targach z tradycją 

 i kulturą w Jagodniku”  
 

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 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.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuję, że:  

5. Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik, Jagodnik 93, 36-105 Cmolas  

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

7. Wszystkie informacje dotyczące spraw nie wyszczególnionych w regulaminie otrzymacie Państwo  

    pod numerem telefonu 605 499 467  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!  
ORGANIZATORZY 


