
Centrum Kultury i Spotkań Europejskich
w Białogardzie zaprasza do udziału w konkursie na

 PISANKĘ WIELKANOCNĄ.
 

Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów 
szkół podstawowych z Białogardu.

Termin nadsyłania prac: do 29 marca 2021 r.

 
 

Rozstrzygnięcie: 1 kwietnia 2021 r., godz. 12:00 
(portal Facebook Centrum Kultury i Spotkań Europejskich)

 
 

 

 



 Regulamin konkursu na PISANKĘ WIELKANOCNĄ 
 

 
I. Organizator konkursu:
 
Centrum Kultury  i Spotkań Europejskich w Białogardzie
 
II. Adresaci konkursu:
 

1. dzieci w wieku przedszkolnym;
2. uczniowie szkół podstawowych z Białogardu.

III. Cele Konkursu:

- propagowanie tradycji związanej ze świętami wielkanocnymi;
- promowanie tradycji ludowych;
- pogłębianie wiedzy na temat symboliki świąt;
- promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu z rodziną
- rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej.

IV. Warunki udziału w konkursie:
 
1. Zadaniem konkursowym jest własnoręczne wykonanie tradycyjnej przestrzennej
pisanki  wielkanocnej  w formie  jajka (np.  wydmuszka,  plastelina,  masa gipsowa,
forma  ze  styropianu,  itp.).  Dopuszcza  się  dowolną  technikę  wykonania  oraz
indywidualne  zdobienie  pracy.  Dodatkowym  atutem  będzie  zastosowanie
ciekawych rozwiązań plastycznych oraz technicznych. 
2.  W  konkursie  mogą  brać  udział  dzieci  przedszkolne  oraz  uczniowie  szkół
podstawowych  Miasta  Białogard  wraz  ze  swoimi  rodzinami.  Warunkiem
uczestnictwa  w  konkursie  osób  niepełnoletnich,  jest  zgoda  ich  opiekunów
prawnych oraz wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia w konkursie.
3. Specjalnie powołane Jury konkursowe oceniać będzie nadesłane pisanki biorąc
pod uwagę oryginalność i kreatywność jej wykonania.
4. Każdy uczestnik konkursu może wziąć udział w konkursie 1 raz.
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.



6.  Przygotowane  pisanki  wraz  z  wypełnioną  kartą  zgłoszenia  należy  przynieść
w nieprzekraczającym terminie do 29 marca 2021 r. osobiście do Centrum Kultury
i Spotkań Europejskich przy ul. 1-go Maja 15, Białogard.
7.  Organizator  przewiduje  po  dwie  nagrody  w  każdej  kategorii  wiekowej  oraz
wyróżnenia.  Łączna  wartość  wszystkich  nagród  wynosi  1.500zł.  Nagrody  nie
podlegają zamianie na inne.
8. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 1 kwietnia 2021 r.
o godz. 12.00 na portalu facebook CKiSE oraz stronie Miasta Białogard.
 
9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z:
 
a)  udzieleniem  prawa  (licencji)  do  nieodpłatnego,  nieograniczonego  czasowo  i  terytorialnie
wykorzystywania  przez  Organizatora  konkursu  tj.  Centrum  Kultury  I  Spotkań  Europejskich
w  Białogardzie  przyniesionych  prac  plastycznych   na  następujących  polach  eksploatacji:
zamieszczanie fotografii prac w Internecie na stronie internetowej, kanale YouTube i w mediach
społecznościowych Organizatora, publikacja w mediach. 
 
b) wyrażeniem zgody przez uczestników konkursu (jednego z rodziców/opiekunów
prawnych) na przetwarzanie przez Organizatora konkursu jego danych osobowych na potrzeby
konkursu  i  dla  celów  określonych  w  pkt  13  a)  niniejszego  Regulaminu  zgodnie  z  przepisami
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 119 z 04.05.2016, str. 1)).

 
10.  Wzięcie  udziału  w  konkursie,  oznacza  akceptację  warunków  konkursu
i  regulaminu,  którego  ostateczna  interpretacja  należy  do  Organizatora.  
Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
 
11.  Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo do:  unieważnienia,  przerwania,
zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych.
 
12.  Organizator  konkursu  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  prawnej  z  tytułu
roszczeń  osób  trzecich,  ze  względu  na  naruszenie  ich  praw  autorskich  przez
uczestników  konkursu  w  związku  z  ich  udziałem  w  organizowanym  konkursie.
Odpowiedzialność w tym zakresie w całości i wyłącznie ponosić będą uczestnicy
konkursu ( ich rodzice lub opiekunowie prawni).
 



13.Osoby  nagrodzone  w  konkursie  odbiorą  nagrody  osobiście,  lub  poprzez
rodziców/opiekunów  prawnych  po  wcześniejszym  kontakcie  telefonicznym
z Organizatorem. 
 
14.  Z  osobami  nagrodzonymi  Organizator  konkursu  będzie  kontaktował  się
telefonicznie/mailowo, w celu ustalenia odbioru nagrody.
 
15. Informacji dotyczących konkursu udzieli pracownik CKiSE p. Paweł Mielcarek –
tel. 94 311 90 90, mail: p.mielcarek@bialgoard.info
 

mailto:p.mielcarek@bialgoard.info

