
                                                         

REGULAMIN
 KONKURSU NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ

„Zaszczepić Wielkanoc”

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Wolin.

I. ORGANIZATOR 
Muzeum Regionalne im. A . Kaubego w Wolinie 

Wolin,  ul. Zamkowa 24, 72-510 Wolin, 

e-mail: k.golebiowska@muzeumwolin.pl  www.m  uzeumwolin.pl

II. CELE KONKURSU 
1. Rozwijanie kreatywności, wyobraźni i abstrakcyjnego myślenia.
2. Rozwijane i promowanie uzdolnień artystycznych i manualnych wśród mieszkańców Gminy 

Wolin
3. Kształtowanie wrażliwości artystycznej
4. Uczenie postawy bacznego obserwowania świata i czerpania z niego inspiracji twórczej.
5. zachęcanie mieszkańców do brania udziału w wydarzeniach kulturalnych

III. TEMAT PRAC 
Nieograniczona wyobraźnia, która w kreatywny sposób przekłada się na język plastyczny jest naszym 
głównym  przesłaniem. Konkurs  ma  za  zadanie  promować  twórczą  aktywność  mieszkańców  Gminy 
Wolin,  rozwijać  ich  wyobraźnię,  pomysłowość  i  abstrakcyjne  myślenie.  Tematem  konkursu  jest 
„Zaszczepić  Wielkanoc”  co  ma  sprowokować  uczestników  do  spojrzenia  na  okres  pandemii  z  
przymrużeniem oka. Pisanka – jajko będąca symbolem nowego życia i zmartwychwstania, podobnie jak 
szczepionka, nabiera w obecnej sytuacji wyjątkowej wagi. Prace będą oceniane pod względem doboru 
środków wyrazu plastycznego, oryginalności, sposobu interpretacji tematu, oraz poczucia humoru. 

IV. TECHNIKA I FORMAT PRAC 
Technika prac jest dowolna. 
Technika prac jest dowolna. Rozmiar jajka także. 

V. TERMINY 
Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 31.03.2021 r.
na adres: 
Muzeum Regionalne im. A . Kaubego w Wolinie 

Wolin,  ul. Zamkowa 24, 72-510 Wolin

http://www.ckagora.pl/


Z dopiskiem:  KONKURS „Zaszczepić Wielkanoc”

Szczegółowych  informacji  udziela : 
Karolina Gołębiowska,  tel. 695746832, k.golebiowska@muzeumwolin.pl 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Konkurs organizowany jest w kilku kategoriach wiekowych:

 od 6 do 11 lat  

 od 12 do 17lat   

 od 18 lat wzwyż

Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) wraz ze zgodą na 
przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) 
3. Każda praca powinna być zabezpieczona przed stłuczeniem.
4. Autorem pracy może być tylko 1 osoba.
5. Organizator Konkursu nie zwraca prac nagrodzonych i wyróżnionych. Wszystkie prace przechodzą 
na własność organizatora i nie będą odsyłane.
6. Organizator wyraża zgodę na odbiór prac nienagrodzonych i niewyróżnionych, po zakończeniu 
konkursu od dnia 6.04.2021 do 13.04.2021, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ich 
uszkodzenia lub zniszczenia. Po wyżej podanym terminie odbiór prac nie będzie już możliwy.

7. Organizator Konkursu nie ponosi kosztów wysyłki i przygotowania prac.
8.Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość eksponowania prac nagrodzonych i wyróżnionych 
w ramach wystaw pokonkursowych i innych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym i artystycznym.
9.Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości nieodpłatnego przekazania nagrodzonych i 
wyróżnionych prac innym podmiotom lub osobom fizycznym w celu popularyzowania i promocji sztuki.

10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej 
rodziny. 

VII. KRYTERIA OCENY
1. Zgodność z tematem.
2. Dobór środków wyrazu plastycznego.
3. Oryginalność i sposób interpretacji.
4. Walory estetyczne.

VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1. W skład jury wejdą pracownicy Organizatora.
2. Jury przyzna nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej.
3. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych.
4.  O rozstrzygnięciu konkursu i przyznaniu nagród Organizator powiadomi laureatów do 2 

kwietnia 2021 r. 
5. O dacie przekazania nagród poinformuje organizator po rozstrzygnięciu konkursu.

IX.  INNE POSTANOWIENIA 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany postanowień Regulaminu w razie 
wystąpienia przeszkód z przyczyn od niego niezależnych. Równocześnie zobowiązuje się do 



powiadomienia o wszelkich dokonanych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie 
internetowej Muzeum.
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu. 
3.Organizator Konkursu decyduje w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.



Załącznik nr 1.
                                                                        

                                           KARTA ZGŁOSZENIA
 KONKURSU NA PISANKĘ

„Zaszczepić Wielkanoc” 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA 

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

KATEGORIA WIEKOWA *

6 -11 lat  /  12-17lat   /    18 +

*)odpowiednie zaznaczyć

DATA URODZENIA

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

TELEFON, MAIL UCZESTNIKA LUB OPIEKUNA  PRAWNEGO/ RODZICA

                     TEL. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

                     MAIL. ……………………………………………………………………………………………………………………………..



Załącznik nr 2.

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
 
z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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).
 

1. Administratorem danych osobowych (dalej:„Administrator”)  jest  Muzeum Regionalne 
im.  A.  Kaubego  w  Wolinie.  Z  Administratorem  można  się  kontaktować  pisemnie,  za 
pomocą  poczty  tradycyjnej  na  adres  ul.  Zamkowa  24,  72-510  Wolin  lub  pocztą 
elektroniczną na adres kontakt@muzeumwolin.pl 
 

2. W Muzeum regionalnym im A.  Kaubego w Wolinie  wyznaczono  Inspektora  Ochrony 
Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na 
adres Muzeum Regionalne im. A. Kaubego w Wolinie, ul. Zamkowa 24, 72-510 Wolin lub 
pocztą elektroniczną na adres m.rybczynska@muzeumwolin.pl 

 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym  lub  w  ramach  sprawowania  władzy  publicznej  powierzonej 
administratorowi  (art.  6  ust.  1  lit.  e  RODO),  przeprowadzenie  postępowania 
konkursowego. 

 
4. W  związku  z  przetwarzaniem danych  w celach  wskazanych  powyżej  dane  osobowe 

mogą  być  udostępniane  innym  odbiorcom  lub  kategoriom  odbiorców  danych 
osobowych.  Odbiorcami  danych  osobowych  mogą  być  podmioty  upoważnione  do 
odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

 
5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) nie będzie się 

odbywać. 
 

6. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  wskazanych 
powyżej  celów  przetwarzania,  w  tym  również  obowiązku  archiwizacyjnego 
wynikającego z przepisów prawa. 

 
7. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: 

§  prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 
RODO),

§  prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),
§  prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art.  

17 RODO),
§  prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO),

mailto:kontakt@muzeumwolin.pl


§  prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO),
§  prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO)

 
8. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 

ust.  1  lit.  a  RODO),  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  cofnięcia  wcześniej  wyrażonej 
zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. 

 
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 

10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  dobrowolne,  jednak niezbędne do 
udziału w konkursie. 

 
11.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym  profilowaniu.  Administrator  dokłada  wszelkich  starań,  aby  zapewnić  wszelkie 
środki  fizycznej,  technicznej  i  organizacyjnej  ochrony  danych  osobowych  przed  ich 
przypadkowym  czy  umyślnym  zniszczeniem,  przypadkową  utratą,  zmianą, 
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 
obowiązującymi przepisami. 

12.Pani/Pana  dane  osobowe  są  przetwarzane  elektronicznie  i  ręcznie,  zgodnie  
z  metodami  i  procedurami  związanymi  z  celami  przetwarzania,  o  którym  mowa  
w pkt. 3 i 8 powyżej. 

13.Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu danego konkursu oraz 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 


