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REGULAMIN 

GMINNEGO KONKURSU 

NA BAJECZNY WIANEK WIELKANOCNY 

 
 
 
 

Cele konkursu: 

 Kultywowanie tradycji związanych z obchodami Świąt Wielkanocnych. 

 Rozwijanie kreatywności uczestników. 

 Rozwijanie wrażliwości estetycznej i sprawności manualnych. 

 Wdrażanie do poszukiwania nowych form plastycznych. 

 Tworzenie możliwości do prezentowania własnych wytworów na forum Gminy 

Bełżyce. 

 

 
Organizatorzy: 

 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach 

 Miejski Dom Kultury w Bełżycach 

 
 
Organizatorzy zapewniają,  że w trosce o dobro uczestników biorących udział w 

powyższym konkursie, dołożą wszelkich starań, aby  odbył się on w warunkach 

bezpiecznych z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego (zgodnie z wytycznymi GIS). 

 

 
Patronat honorowy: 

Burmistrz Bełżyc – Ireneusz Łucka 
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Warunki udziału w konkursie: 

 Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII z terenu gminy Bełżyce. 

 Zadaniem uczestników będzie wykonanie bajecznego wianka wielkanocnego, 

stanowiącego ozdobę stołu świątecznego. Surowcem do wykonania wytworu 

może być: gotowa forma, tj. wianek uwity z wikliny, ze słomy, z drutu czy 

styropianu. W pracy tej powinny zostać użyte symbole wielkanocne, np. pisanki, 

zajączki, kurczaczki czy wiosenne kwiaty (mile widziane rękodzieło). Preferowane 

jest wykorzystanie gotowych elementów dekoracyjnych. 

 Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę, zawierającą 

wypełnioną komputerowo metryczkę (imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, 

do której uczęszcza uczeń) trwale przymocowaną do spodniej części pracy. 

 Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych, w związku z czym każda 

szkoła na etapie szkolnym dokonuje wyboru dwóch prac z każdej z kategorii 

(klasy I-III oraz klasy IV-VIII) przyznając tym samym uczestnikom kolejno: I, II 

i III miejsce. Etap szkolny należy przeprowadzić do dnia 14 marca 2022r. 

Nominowane na etapie szkolnym prace wezmą udział na szczeblu gminnym. 

 Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie wygranych prac konkursowych 

wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1) do Szkoły Podstawowej nr 2 im. 

Królowej Jadwigi w Bełżycach w terminie do 16 marca 2022r /środa/ do 

godziny 15.00 do koordynatorów konkursu: P. Magdaleny Nowak, P. Dominika 

Wójtowicza. 

 Termin rozstrzygnięcia konkursu to 22 marca 2022r. O wynikach konkursu 

oraz terminie i miejscu odbioru nagród uczestnicy zostaną powiadomieni 

pocztą elektroniczną (informacja zostanie wysłana na e-maila szkoły w 

terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu). 
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Ocena prac: 

 Prace oceniane będą przez  Jury powołane przez Organizatorów. 

 Z przebiegu prac Jury zostanie sporządzony protokół. 

 Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę następujące kryteria:  

 

 Pomysłowość 

 Zgodność z tematem 

 Estetyczne wykonanie pracy 

 Dobór materiałów 

 Charakter kompozycji 

 

 
 

Nagrody: 

 Jury przyzna kolejno miejsca: I, II, III w każdej z kategorii oraz wyróżnienia. 

 Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

 Zdjęcia prac laureatów w zostaną opublikowane na stronach internetowych 

Organizatorów. 
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Klauzula informacyjna: 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako 

„RODO”, informuje, że:  

 Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi z 

siedzibą w Bełżycach ul. Tadeusza Kościuszki 148, tel. 81 517-23-12, adres e-

mail: zs2belzyce@wp.pl 

 Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Czerw, adres e-mail 

iodo@belzyce.pl, adres do korespondencji: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. 

Królowej Jadwigi, ul. Tadeusza Kościuszki 148, 24-200 Bełżyce 

 Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w 

Konkursie (dalej jako „Uczestnik”).  

 Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża nieodpłatnie zgodę na 

wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Szkołę Podstawową nr 2 im. 

Królowej Jadwigi w Bełżycach oraz Miejski Dom Kultury w Bełżycach jego 

wizerunku, utrwalonego w trakcie Konkursu za pomocą urządzeń rejestrujących 

obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na 

profilach społecznościowych (min. Facebook szkoł, witrynie internetowej 

www.sp2belzyce.edu.pl) i stronach internetowych podmiotów z nią 

współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych (np. Urzędu 

Gminy Bełżyce, Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach), lub wykonanych na jej 

zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego 

rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i 

elektronicznej) rozpowszechnianych przez Szkołę Podstawową nr 2 im. 

Królowej Jadwigi w Bełżycach, Miejski Dom Kultury w Bełżycach oraz Urząd 

Gminy Bełżyce w związku z organizacją Konkursu lub dotyczącą jej 

działalnością informacyjną lub promocyjną.  

 Zgoda na podanie danych osobowych jest dobrowolna, jednakże niezbędna do 

uczestnictwa w Konkursie na podstawie art. 7 ust. 1 a RODO 
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Postanowienia końcowe: 
 

 Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do interpretacji regulaminu. 

 Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy. 

 Wszystkie prace konkursowe przechodzą na rzecz Organizatora. 

 Dostarczenie  pracy  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  niniejszego  regulaminu  i 

wyrażeniem zgody na publikację dostarczonego materiału na stronach 

Organizatorów.
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Załącznik nr 1. 

 
          

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

DO UDZIAŁU 

W GMINNYM KONKURSIE 

NA BAJECZNY WIANEK WIELKANOCNY 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Klasa 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Szkoła, do której uczęszcza uczeń 
……………………………………………………………………………………………………......... 
 
Numer telefonu kontaktowego rodzica i adres e-mail: 
…………………………………………………………………………………………………………... 
 
Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana 

praca 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
  

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

(data i czytelny podpis osoby zgłaszającej) 
 


