
 



  
Nasze życzenia na Twojej kartce… 

 

 

 
Wójt Gminy Jemielno  

zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Jemielno do udziału w konkursie 
 na „Wielkanocną Kartkę Świąteczną” 

 
REGULAMIN KONKURSU 

 
1) Cele konkursu: 
 rozbudzanie i poszerzanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowań 

plastycznych, 
 propagowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,   
 przygotowanie i wydruk kartek świątecznych Gminy Jemielno.  

 
2) Organizator konkursu: 
 Urząd Gminy Jemielno, Jemielno 81, 56-209 Jemielno.   

 
3) Uczestnicy:  
 Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Jemielno. 
 Dopuszcza się do udziału w konkursie uczniów szkół prowadzonych przez 

Gminę Jemielno, którzy nie są mieszkańcami Gminy Jemielno.  
 W konkursie uczestniczą osoby indywidualne.  
 Kategorie wiekowe: 

Kategoria I – dzieci i młodzież (do 18 roku życia),  
Kategoria II – dorośli (od 18 roku życia wzwyż).  

 Każdy uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie jedną samodzielnie 
wykonaną pracę. 
 

4)  Prace – zasady: 
- tematyka: Wielkanocna Kartka Świąteczna Gminy Jemielno  
- kompozycja płaska (dająca możliwość jej zeskanowania i powielenia) na podłożu  
  papierowym  
- technika dowolna (wyklejanie, wydzieranie, farby, ołówek, kredka, pastele, itp.), 
- wymiar – A4, 
- projekt kartki nie może zawierać tekstu życzeń,  
- praca nie może zawierać gotowych elementów dekoracyjnych (plastikowych, 
drewnianych, metalowych itp.), praca zawierająca takie elementy nie będzie 
brana pod uwagę, 
- na każdej pracy musi zostać umieszczona metryczka, stanowiąca załącznik nr 1 
do niniejszego regulaminu. Prace bez metryczek nie będą oceniane. 
- do każdej pracy musi zostać dołączone oświadczenie dot. ochrony danych 
osobowych, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulamin. Prace bez 
oświadczenia nie będą oceniane.  

 
5) Termin składania prac upływa 6 marca 2020 r. (do godz. 15:00)  
 Prace dostarczone po upływie wyznaczonego terminu nie podlegają ocenie.  
 Miejsce składania prac:  Urząd Gminy Jemielno - pokój nr 9.  
 

6) Ocena i nagrody:  
 Organizator po upływie terminu zgłaszania prac, powoła komisję, która dokona 

oceny zgłoszonych prac i wyłoni zwycięzców. 
 Prace będą oceniane w następujących kategoriach: 

 Kategoria I – dzieci i młodzież (do 18 roku życia),  

 Kategoria II – dorośli (od 18 roku życia wzwyż).  
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 Spośród wszystkich zgłoszonych prac, komisja wybierze jedną, której autor 
otrzyma Nagrodę Główną, a praca zostanie powielona jako promocyjna kartka 
świąteczna Gminy Jemielno z podaniem imienia i nazwiska autora oraz rozesłana 
z życzeniami świątecznymi Wójta Gminy Jemielno przez Urząd Gminy, 
zamieszczona na stronie internetowej Gminy Jemielno i na facebooku.   
 Komisja może przyznać nagrody dodatkowe za najlepszą pracę w kategorii I 
lub w kategorii II, lub wyróżniania,  
 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.  
 Werdykt komisji jest ostateczny i nieodwołalny.  
 Autorzy zwycięskich prac zostaną indywidualnie poinformowani o wynikach 
konkursu. Informacja ta zostanie również opublikowana w internecie, na stronie 
Organizatora i na facebooku.  
 Wręczenie nagród odbędzie się dnia 24 czerwca 2020 r. w Jemielnie. 
Organizatora dopuszcza możliwość zmiany w/w terminu.   
 

7) Inne: 
 Nadesłane prace stają się własnością Organizatora.  
 Organizator zastrzega sobie możliwość wyeksponowania prac w ramach wystawy 

pokonkursowej.  
 Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym 

regulaminem i akceptacją jego postanowień, jak również z wyrażaniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu.  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Załącznik nr 1 - METRYCZKA 

1. Imię i nazwisko uczestnika ……………….…………………………………………. 
2. Kategoria wiekowa (podkreślić właściwe): 

 
 Kat. I – dzieci i młodzież (do 18 roku życia) 

 Kat. II – dorośli (od 18 roku życia wzwyż)  
 

3. Dane kontaktowe (telefon, e-mail) : ……………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Nazwa Szkoły, imię i nazwisko opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich, które swoje pracy 
wykonały w szkole pod kierunkiem nauczyciela) lub rodzica  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………  

 
………………………………………………. 

        Podpis opiekuna lub rodzica, lub w przypadku osób dorosłych – uczestnika  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Załącznik nr 2 - oświadczenie dot. ochrony danych osobowych 
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:  

1. Administratorem danych osobowych Urząd Gminy Jemielno, Jemielno 81 56-209 Jemielno.  

2. Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Jemielno jest p. Natalia Ratajewska, kontakt: 783 479 791 

3. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków związanych z organizacją (rekrutacja uczestników, 

przeprowadzenie konkursu, promocja wydarzenia, ogłoszenie wyników, wydruk kartek itp.) konkursu plastycznego na 

kartkę wielkanocną.  

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie realizowanych zadań jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w  

związku z wyrażeniem zgody na udział w konkursie na „Wielkanocną Kartkę  Świąteczną”.   

6. Mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. 

 

 …………………………….    ………………………………………… 
              miejscowość i data   czytelny podpisu uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich)  

  

 

 


