
 
 

"Spotkanie z tradycją" 
XXI Powiatowy Wielkanocny Konkurs Plastyczny 

 
Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych znajdujących 
się na terenie powiatu garwolińskiego. 
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pająka, palmy, pisanki wielkanocnej w 
tradycyjny ludowy sposób. 
 

 
REGULAMIN KONKURSU: 

 
1. Organizator i uczestnicy konkursu 
A. Organizatorem konkursu jest Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie.  
B. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z 

terenu powiatu garwolińskiego. 
 

2. Cele konkursu 
A. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów szkół z powiatu garwolińskiego 

rodzimą ludową tradycją tworzenia ozdób wielkanocnych, a także rozbudzenie 
wyobraźni, twórczej inwencji i kreatywności u dzieci i młodzieży. 

 
3. Temat pracy 
A. Tematem pracy jest wykonanie w tradycyjnej ludowej technice pająka 

wielkanocnego, palmy wielkanocnej lub pisanki wielkanocnej (pisanki, batik, 
drapane kraszanki, oklejanki). 

 
4. Kategorie wiekowe 

A. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 

• klasy 1-3 szkoły podstawowej, 

• klasy 4-6 szkoły podstawowej, 

• klasy 7-8 szkoły podstawowej, 

• szkoły ponadpodstawowe. 
 

 
5. Zadanie konkursowe i zasady 
A. Każda z grup wiekowych ma do wykonania inne zadanie konkursowe w ściśle 

określonej technice wykonania: 

• klasy I-III - palma tradycyjna, 

• klasy IV-VI - pisanka wykonana w technice do wyboru: batik, drapana kraszanka, 
oklejanka, wycinanka, malowanka, 

• klasy VII-VIII – pająk wielkanocny (dopuszcza się pracę zbiorową, max 2 osoby), 

• szkoły ponadpodstawowe – pająk (dopuszcza się pracę zbiorową, max 2 osoby). 
 

B. Dopuszczalne materiały poza naturalnymi (kwiaty, zioła, zboża, trawy, liście itp.): 
bibuła, słomki plastikowe, słomki papierowe, papier kolorowy, wstążki, tasiemki. 

 
C. Praca musi być podpisana imieniem, nazwiskiem, klasą i szkołą na kartce przypiętej 

do pracy! (pisanka może być położona na kartce) 
 



D. Pracę należy dostarczyć do sekretariatu CSiK (ul. Nadwodna 1, Garwolin) 
najpóźniej do 26 marca 2021 r. 

 
6. Komisja i nagrody 
A. Prace oceniane będą przez jury powołane przez dyrektora Centrum Sportu i Kultury 

w Garwolinie. 
B. Spośród nadesłanych prac jury w każdej kategorii wybierze prace zgodne z tematem 

i techniką o najlepszych walorach artystycznych i estetycznych. 
C. Organizator nagrodzi laureatów upominkami i pamiątkowym dyplomem. 
D. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora dnia 9 

kwietnia 2021 r. 
 

7. Kryteria oceny 
A. Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych prac biorąc pod uwagę następujące 

kryteria: 

• wykonanie w jednej z podanych powyżej technik ludowych, 

• walory artystyczne i estetyczne, 

• samodzielność wykonania pracy. 
 
 

8. Postanowienia ogólne 
A. O wszelkich ewentualnych zmianach w regulaminie organizatorzy zobowiązują się 

powiadomić w stosownym terminie.  
B. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
C. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do organizatora. 

 
 

9. Wszelkich informacji w sprawie konkursu udziela koordynator konkursu: 
Luiza Kondej, e-mail: lkondej@csik.garwolin.pl 

 
Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej 
klauzuli RODO i wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych osobowych na 
potrzeby realizacji konkursu. 
                                                                           
Klauzula RODO 
 

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) (dalej „RODO”) poniżej informujemy, że: 

I.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Sportu i Kultury z siedzibą w 
Garwolinie, al. Żwirki i Wigury 16. 

II.   W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 
Błażejem Maszkiewiczem pod emailem: iod@garwolin.pl lub pisemnie na adres: Centrum Sportu i 
Kultury, ul. Nadwodna 1, 08-400 Garwolin. 

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia 
XXI Plastycznego Konkursu Wielkanocnego „Spotkanie z tradycją” organizowanego przez Centrum 
Sportu i Kultury w Garwolinie. 

IV. Kategorie danych. Przetwarzamy następujące Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, 
przynależność do placówki oświatowej. 

V.   Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich 
kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego.  

mailto:lkondej@csik.garwolin.pl


VII. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane do momentu rozstrzygnięcia konkursu i 
zakończenia wszelkich działań związanych z jego promocją 
 
VIII.Pani/Pana dane będą udostępniane innym podmiotom – dane mogą zostać 
upublicznionej na stronie internetowej www.csik.garwolin.pl i facebook.com/csikgarwolin 
oraz przekazane mediom lokalnym. 

                                            

http://www.csik.garwolin.pl/

