
Regulamin III Konkursu plastycznego 
„Kreatywna PISANKA” 

 
 

 

1. Organizator: 
 

• Limanowski Dom Kultury, ul. B. Czecha 4, 34-600 Limanowa, tel. 18 3371 603, 
www.ldk.limanowa.pl, biuro@ldk.limanowa.pl. 

 
2. Cele konkursu: 
 

• ukazanie piękna i pielęgnowanie tradycji świąt Wielkanocnych; 
• rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych dzieci; 
• rozbudzanie wyobraźni i kreatywności wśród dzieci; 
• poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik; 
• integracja dzieci poprzez wspólną działalność plastyczną; 
• promowanie aktywności twórczej dzieci; 
• aktywizacja grup przedszkolnych; 
• możliwość prezentacji swoich prac na terenie Miasta Limanowa. 

 
3. Miejsce złożenia prac konkursowych w I etapie: 
 

Limanowski Dom Kultury 
ul. B. Czecha 4, 34-600 
Limanowa, tel. 18 3371 603, 
www.ldk.limanowa.pl, biuro@ldk.limanowa.pl. 

 
4. Terminy konkursowe: 
 

• I etap: termin dostarczenia zgłoszeń: 2.03.2023. 
• Ogłoszenie wyników I etapu (Lista przedszkoli zakwalifikowanych do udziału                        

w II etapie) konkursu na stronie internetowej organizatora: 3.03.2023. 
• II etap: termin przygotowania prac: 30.03.2023. 

 Ogłoszenie wyników II etapu na stronie internetowej organizatora: 31.03.2023. 
• Podsumowanie konkursu na Sali widowiskowej LDK: 4.04.2023.  

 
5. Formuła konkursu i uczestnictwo w konkursie: 
 

• konkurs ma charakter otwarty, dwuetapowy; 
• w konkursie mogą brać udział przedszkola z terenu Miasta i Gminy Limanowa; 
• konkurs składa się z dwóch następujących etapów: 

 
I etap konkursu 

  
Oddziały Przedszkolne, które chcą wziąć udział w konkursie muszą stworzyć  projekt 
przestrzennej pisanki, dowolną techniką, używając dowolnych materiałów i dostarczyć  do 
Limanowskiego Domu Kultury do 2 marca 2023 roku. Spośród przesłanych  projektów pisanek 
przestrzennych, Komisja konkursowa wybierze 5 prac finałowych, których autorzy – 
poszczególne przedszkola, zostaną zaproszeni do wykonania  projektu, zgodnie z wytycznymi 
określonymi w części II. 
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II etap 

  
Przygotowanie przez finalistów pisanki na podstawie nadesłanego projektu w I etapie 
konkursu. Czas na przygotowanie trwa 4 tygodnie. W dniu 30 marca Organizator odbierze               
z siedzib uczestników konkursu prace biorące udział w konkursie i przewiezie je do siedziby 
Organizatora w celu odbycia posiedzenia Komisji konkursowej, która będzie mieć miejsce 
31.03.2023. Spośród nich zostaną rozdysponowane miejsca i nagrody. 
Nagrodzone pisanki zostaną następnie ustawione w miejscach ogólnodostępnych dla 
mieszkańców Limanowej, takich jak: Urząd Miasta Limanowa, Starostwo Powiatowe                         
w Limanowej, Urząd Gminy Limanowa, Limanowski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna 
w Limanowej. 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania uczestnika do uzupełnienia zgłoszenia                   
w każdym momencie, jeśli zgłoszenie nie spełnia wyżej opisanych warunków. 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do ustawienia pisanek w innych miejscach niż określone 
powyżej. 
 
 
6. Warunki udziału w konkursie: 
 

• udział w konkursie jest bezpłatny; 
• uczestnicy: dzieci przedszkolne z terenu Miasta i Gminy Limanowa; 
• każde przedszkole może przeznaczyć na konkurs tylko jedną, własnoręcznie ozdobioną 

pisankę, w dowolnej technice, z dowolnego tworzywa (nie szkło!); 
• pisanka zgłoszona do konkursu powinna spełniać następujące warunki: 

 
 
I etap 

• wykonanie projektu przestrzennej pisanki dowolną techniką, używając dowolnych 
materiałów, z zastrzeżeniem, że w miarę możliwości, muszą to być materiały trwałe, 
gwarantujące odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania; 

• średnica nie większa niż 15cm i wysokość nie mniejsza niż 20cm; 
• pisanka powinna posiadać zawieszkę (kopertę – w środku koperty należy umieścić  

kartkę z informacjami o autorze pracy: nazwa przedszkola, nr telefonu, imię i nazwisko 
opiekunów); 

• razem z pracą należy złożyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy; 
• prace nieopisane i wykonane niezgodnie z regulaminem nie wezmą udziału w Konkursie; 
• zdjęcia prac zostaną opublikowane na stronie Limanowskiego Domu Kultury; 
• uczestnik Konkursu oraz jego przedstawiciel ustawowy – przekazując pracę oświadcza, 

że uczestnikowi przysługuje wyłączne autorskie prawo majątkowe do przekazanej 
pracy; Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu ich autorom; zgłoszenie 
prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora 
prawa własności egzemplarza pracy Konkursowej; 

• każde przedszkole biorące udział w konkursie otrzyma dyplom za udział. 
 
 
 
 
 
 
 



 II etap 

 
• wykonanie przestrzennej pisanki dowolną techniką, używając dowolnych materiałów            

z zastrzeżeniem, że w miarę możliwości, muszą to być materiały trwałe, gwarantujące 
odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania; 

• pisanka ma być wykonana wg projektu przesłanego w I etapie, przy założeniu, że 
musi być zachowana ogólna myśl przewodnia projektu (Organizatorzy biorą pod 
uwagę fakt, że na projekcie mogły się nie znaleźć elementy, które łatwiej jest 
umieścić na większym formacie); 

• Organizator dopuszcza również modyfikację materiału, z którego ma być 
wykonana pisanka względem projektu, o ile jest to uzasadnione trudnościami 
związanymi z wykonaniem pracy i jest to wzmiankowane w karcie zgłoszenia 
dołączonej do projektu pisanki z I etapu; 

• średnica  nie mniejsza niż 50cm; wysokość nie mniejsza niż 70 cm; 
• pisanka powinna posiadać zawieszkę (kopertę – w środku koperty należy umieścić  

kartkę z informacjami o autorze pracy: nazwa przedszkola, nr telefonu, imię i nazwisko 
opiekunów); 

• do formularza zgłoszeniowego musi być dołączony film oraz zdjęcia, w formie 
elektronicznej, dokumentujące prace nad przygotowaniem pisanki; 

• prace nieopisane i wykonane niezgodnie z regulaminem nie wezmą udziału w Konkursie; 
• zdjęcia prac i filmy zostaną opublikowane na stronie Limanowskiego Domu Kultury; 
• uczestnik Konkursu oraz jego przedstawiciel ustawowy – przekazując pracę oświadcza, 

że uczestnikowi przysługuje wyłączne autorskie prawo majątkowe do przekazanej 
pracy; Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu ich autorom; zgłoszenie 
prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora 
prawa własności egzemplarza pracy Konkursowej; 

 
7. Kryteria oceny 
 
Prace oceniać będzie Komisja Artystyczna powołana przez Organizatora; 

• pisanki będą oceniane wg następujących kryteriów: 
 - ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu; 
 - opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów; 
 - wkład pracy; 

- zaangażowanie i udział dzieci w tworzeniu elementów, ozdabianiu pisanki;  
 - estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji; 
 - ogólny wyraz artystyczny; 
 - utrzymanie w klimacie Świąt Wielkanocnych poprzez np. kolorystykę, kwiatki, kurczaki 

itp. 
• Komisja przyzna nagrody za I, II i III miejsce w każdej z kategorii oraz dwa wyróżnienia: 

 - I miejsce – nagroda finansowa w wysokości 2000 zł 
 - II miejsce – nagroda finansowa w wysokości 1500 zł 
 - III miejsce – nagroda finansowa w wysokości 1000 zł 
 - wyróżnienia – bon na zakup nagród rzeczowych w wysokości 300 zł 

• Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 
 
8. Postanowienia końcowe 

Udział w Konkursie Plastycznym jest dobrowolny, bezpłatny i oznacza akceptację zapisów 
niniejszego regulaminu. 

• Interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 
• Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator lub Komisja 

Artystyczna konkursu. 



• Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są wyrazić pisemną zgodę: 
1) na przetwarzanie danych  osobowych swoich oraz dzieci przez Organizatora w 
celu organizacji konkursu– zgodnie z Rozporządzeniem 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) i innych aktów wykonawczych; 
2) na wykorzystanie przez Organizatora na zasadzie wyłączności wizerunku swoich 
dzieci oraz swojego, utrwalonego podczas konkursów na fotografiach oraz zapisach 
wideo, który będzie umieszczany: 

a) na stronie internetowej Limanowskiego Domu Kultury www.ldk.limanowa.pl 
oraz stronie internetowej Urzędu Miasta Limanowa www.miasto.limanowa.pl, 
Urzędu Gminy Limanowa www.gminalimanowa.pl, Starostwa Powiatu 
Limanowskiego www.powiat.limanowski.pl,    
b) portalu społecznościowym Facebook: Limanowskiego Domu Kultury 
www.fb.com/LimanowskiDomKultury oraz Urzędu Miasta Limanowa 
www.fb.com/MiastoLimanowa, Urzędu Gminy Limanowa 
www.fb.com/GminaLimanowa, Starostwa Powiatu Limanowskiego 
www.fb.com/Powiat-Limanowski-392078070807540,  
c) w działaniach promocyjnych Limanowskiego Domu Kultury, 
d) na portalu internetowym www.limanowa.in. 

 
9. Klauzula informacyjna – Ochrona danych osobowych 

 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  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, RODO) informuję, że: 

a) Administratorem danych osobowych jest Limanowski Dom Kultury w Limanowej 34-600 
Limanowa, ul. Bronisława Czecha 4, w imieniu Administratora Danych działa Dyrektor – Pani 
Magdalena Szczygieł-Smaga; 

b) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym można się skontaktować pod 
adresem mailowym: iod@miasto.limanowa.pl 

c) Dane osobowe uczestników i ich opiekunów wykorzystywane będą do celu realizacji konkursu. 
Dane uczestników konkursu gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. A. 

d) Uczestnikowi konkursu oraz opiekunom przysługuje prawo: 
• żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Państwa danych osobowych z 
systemów informatycznych oraz z akt. 
• dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych). 
• sprostowania danych (aktualizacji danych). 
• ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych powołując się na określoną sytuację. 
Z powyższych praw można skorzystać, kontaktując się poprzez wysłanie e-maila na adres: 
biuro@ldk.limanowa.pl. 
• przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu oraz do 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na działania Administratora Danych 
w przetwarzaniu danych osobowych. 

e) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i udziału w 
konkursie. 

f) Dane osobowe uczestników konkursu oraz ich opiekunów nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego. 

g) Dane osobowe uczestników konkursu oraz ich opiekunów nie są przetwarzana w sposób zau-
tomatyzowany i nie podlegają profilowaniu. 

 

http://www.ldk.limanowa.pl/
http://www.miasto.limanowa.pl/
http://www.gminalimanowa.pl/
http://www.powiat.limanowski.pl/
http://www.fb.com/MiastoLimanowa
http://www.fb.com/GminaLimanowa
http://www.fb.com/Powiat-Limanowski-392078070807540


III Konkurs plastyczny „Kreatywna PISANKA” 

Formularz zgłoszeniowy 
 

1. NAZWA PRZEDSZKOLA ...…………………………………………………………………..……………………….. 

2. ADRES ...…..…………..……………………….…………………………………………………………………………... 

3. NR TELEFONU ………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ADRES MAILOWY PRZEDSZKOLA……………………………………………………………………...……….. 

5. OPIEKUNOWIE/INSTRUKTORZY..……………………………………………………………………………….

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

6. NAZWA GRUPY PRZEDSZKOLNEJ (nieobowiązkowe) …………………...…………………………….. 

7. LICZBA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W KONKURSIE ……………………………………………………. 

8. WIEK UCZESTNIKÓW ………………………………………………………………………………………………... 

9. OPIS PROJEKTU (idea, materiał, ewentualne zmiany względem ostatecznej wersji) ………... 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 



 
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA BIORĄCEGO UDZIAŁ W PROJEKCIE 
 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka, w III Konkursie plastycznym „Kreatywna PISANKA”                 
i oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu, akceptuję jego warunki. 

 
 (data i podpis rodziców / prawnych opiekunów) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w związku z wzięciem 
przez nie udziału w III Konkursie plastycznym „Kreatywna Pisanka” organizowanym przez Limanowski 
Dom Kultury w Limanowej. 

 
 

 (data i podpis rodziców / prawnych opiekunów) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: 
Dz.U. 2019 poz. 1231)  wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego 
podczas wręczania nagród na potrzeby przeprowadzenia  i udokumentowania działań. 
Wizerunek umieszczany będzie na naszej stronie internetowej https://www.ldk.limanowa.pl/, na Facebooku 
https://www.facebook.com/LimanowskiDomKultury/, na stronie Urzędu Miasta Limanowa 
http://www.miasto.limanowa.pl/, na stronie Urzędu Gminy Limanowa https://www.gminalimanowa.pl/, na stronie 
Starostwa Powiatowego w Limanowej https://powiat.limanowski.pl/. 

 
 

 (data i podpis rodziców / prawnych opiekunów) 
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