
 

REGULAMIN 

WIELKANOCNEGO KONKURSU INTERNETOWEGO 

OZDOBY I PISANKI WIELKANOCNE 

 

 

Preambuła 

 

Wielkanocny Konkurs Internetowy ma na celu: 

 

rozwijanie twórczej wyobraźni i aktywności plastycznej młodzieży szkolnej - szkoły 
ponadpodstawowe z terenu powiatu brzezińskiego oraz mieszkańców z powiatu brzezińskiego;  

zainteresowanie obyczajami i tradycjami związanymi z tradycją obchodzenia Wielkanocy;  

stworzenie młodzieży jak i mieszkańcom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.  

 

Wielkanocny Konkurs Internetowy jest konkursem plastycznym pod nazwą „Ozdoby i Pisanki 

Wielkanocne” 

 

Prace przygotowane na potrzeby konkursu powinny mieć formę zdjęć. 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU:  

 

Organizatorem konkursu plastycznego pn. „Ozdoby i Pisanki Wielkanocne” jest Starostwo Powiatowe     

w Brzezinach.  

 

 

II. PRZEDMIOT KONKURSU:  

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie prac plastycznych, poprzez stworzenie kartek świątecznych 

orazpisanek wielkanocnych z uwzględnieniem poniższych zasad:  

 

1) w pracach należy wykorzystać elementy tradycji wielkanocnych,  

2) w pracach należy utrzymać klimat świąt wielkanocnych przykładowo poprzez: 

 

kolorystykę,  

kwiatki,  

kurczaczki, 

zajączki  itp.  

 

3) w pracach należy wystrzegać się gotowych komponentów np. sztucznych kwiatków, 

4) wykorzystaj to co masz w domu. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

1. Konkurs adresowany jest dla mieszkańców z terenu powiatu brzezińskiego 

a) młodzieży do 19 roku życia, 

b) pozostałych mieszkańców powiatu powyżej 19 roku życia 

 

 

 



2. Wszystkie zdjęcia, zawierające prace na potrzeby konkursu  stają się własnością Organizatora 

konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych  

i prawnychw rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych   

(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późń. zm).  

 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik do e-maila  

o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw majątkowych do 

przesłanych zdjęć prac plastycznych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późń. zm) oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. W przypadku uczestnictwa w konkursie dziecka wymagana jest zgoda 

na upublicznienie imienia i nazwiska dziecka oraz informacji o wyniku konkursu, a także wizerunku 

dziecka w celach promocyjnych wydarzenia w związku ze zgłoszeniem prac/wytworu artystycznego 

dziecka do ww. konkursu, którego organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Brzezinach.  

 

4. Jednocześnie uczestnik konkursu oświadcza, że zapoznał się z Informacją Administratora o danych 

osobowych (AD) przetwarzanych w urzędzie jest Powiat Brzeziński z siedzibą w Brzezinach (95-060),  

ul. Sienkiewicza 16, NIP: 833-13-94-936, REGON: 750731786, reprezentowany przez Zarząd Powiatu. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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).  

 

5. W przypadku osób niepełnoletnich w ich imieniu oświadczenie, o którym mowa w pkt. 3, podpisują ich 

przedstawiciele ustawowi.  

 

IV. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ:  

1. Prace należy sfotografować i wysłać 1 (słownie: jedno) zdjęcie na adres e-mail: 

 

promocja@powiat-brzeziny.pl 

 

2. W treści e-maila należy umieścić  metryczkę, zawierającą: 

 

- IMIĘ AUTORA  

- WIEK  

- MIEJSCOWOŚĆ ZAMIESZKANIA 

 

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę.  

 

4. Nadesłane i opisane zdjęcia prac zostaną opublikowane na Facebook-u Starostwa Powiatowego  

w Brzezinach oraz poddane głosowaniu internautów.  

 

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH:  

1. Datą ogłoszenia konkursu jest dzień 1 kwietnia2020 r.  

 

2. Prace konkursowe należy wysyłać w terminie do dnia 8 kwietnia 2020 r. na adres e-mail: 

promocja@powiat-brzeziny.pl 
 

3. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w pkt. IV Regulaminu lub nadesłane  

po upływie terminu, nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

 

4. Wyjaśnienia, dotyczące odrzucenia prac zostaną przekazane w e-mailu zwrotnym.  

 

 

 



VI. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:  

1. Wyboru laureatów konkursu plastycznego dokonują internauci.  

 

2. Zdjęcia, które otrzymają największą ilość reakcji: „Lubię to” oraz „Super” otrzymają tytuł laureata 

„Wielkanocnego Konkursu Internetowego pn. Ozdoby i pisanki wielkanocne”oraz nagrody rzeczowe.  

3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Brzezinach oraz na Facebooku. 

 

3. Decyzja zostanie opublikowana na portalu facebook  oraz na stronie www.powiat-brzeziny.pl 

 

4. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

 

5. Przekazanie nagród zostanie ustalone indywidualnie z każdym laureatem.  

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE:  

 

1. Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych, 

Obywatelskich i Promocji w Brzezinach:nr tel. 533110244 ; e-mail: promocja@powiat-brzeziny.pl 

 

2. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Brzezinach 

oraz na Facebooku. 

 
 


