
Konkurs na najpiękniejszą pisankę

REGULAMIN KONKURSU 

I. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest miasto Wodzisław Śląski
ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

II. TERMIN
Konkurs rozpoczyna się 6 marca 2017 r. i kończy 7 kwietnia 2017 r.

III. CEL KONKURSU
Celem  konkursu  jest  zaprezentowanie  zdolności  artystycznych  mieszkańców  Wodzisławia
Śląskiego. Wodzisławianie będą mogli wykazać się talentem za sprawą własnoręcznie robionych
pisanek.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba zamieszkująca
Wodzisław Śląski,  z  wyłączeniem pracowników Urzędu  Miasta  Wodzisławia  Śląskiego.  Osoby
niepełnoletnie biorą udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Warunkiem
jest to,  aby każda praca zawierała  przynajmniej  jeden kolor  charakterystyczny dla Wodzisławia
Śląskiego, czyli elementy granatowe, czerwone lub szare.
2. Konkurs przeprowadzony jest w dwóch etapach:

 I etap – stworzenie własnej pisanki,
 II etap – wybranie przez komisję konkursową prac zasługujących na I, II, III miejsce oraz

3 wyróżnień.
3. Każdy uczestnik, grupa/rodzina może złożyć jedną pracę.
4. W konkursie brać udział mogą wodzisławianie w następujących kategoriach:

 dzieci do lat 10.,
 młodzież od 11. do 18. roku życia,
 kategoria rodzinna/grupowa (praca grupowa całych rodzin/grup).

5. Pisanka może być wykonana z dowolnych materiałów, aczkolwiek musi być pracą własnoręczną.
Pisanki  gotowe,  zakupione  przez  uczestników,  będą  dyskwalifikowane.  Pamiętać  należy
o zamieszczeniu w kompozycji takich kolorów jak granat, czerwień czy szarość (minimum jeden
kolor). Każda pisanka musi być opisana za pomocą imienia i nazwiska twórcy, kategorii, w której
bierze udział, oraz informacji, w jaki sposób można się z daną osobą skontaktować (nr tel.).
6.  Regulamin konkursu można pobrać  ze strony internetowej  www.wodzislaw-slaski.pl.  Jest  on
także dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Przystąpienie do konkursu możliwe jest w terminie od 6 marca 2017 roku do 7 kwietnia 2017 
roku do godz. 13.00.
2. Prace konkursowe należy składać w miejscu: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, Biuro 
Obsługi Klienta, ul. Bogumińska 4b, 44-300 Wodzisław Śląski. Osoby niepełnoletnie razem z pracą
konkursową powinny złożyć podpisaną przez rodziców lub opiekunów zgodę na udział w konkursie
(kartka powinna być doczepiona do pisanki).
3.  Informacja  o terminie  rozstrzygnięcia  oraz  dacie  i  miejscu  wręczenia  nagród  autorom

http://www.wodzislaw-slaski.pl/


najpiękniejszych  pisanek  zostanie  podana  do  24  marca  2017  r.  za  pośrednictwem  strony
internetowej miasta.
4. Wyniki konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

VI. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1.Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa w składzie:

 Mieczysław Kieca – prezydent Wodzisławia Śląskiego,
 Dariusz Szymczak –  I zastępca prezydenta,
 Barbara Chrobok – II zastępca prezydenta,
 Anna Szweda-Piguła – rzecznik prasowy UM w Wodzisławiu Śląskim,
 Katarzyna Rokowska-Szyroki – kierownik Referatu Infotechnologii UM w Wodzisławiu 

Śląskim.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany składu komisji konkursowej.
3.Kryteria oceny zgłoszeń konkursowych przez komisję konkursową:
- kreatywność,
- wykorzystane materiały,
- uwzględnienie wymogów regulaminowych.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.  Administratorem  danych  osobowych  udostępnionych  przez  uczestników  konkursu  jest
organizator.  Dane  osobowe  uczestników  konkursu  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celu
prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
2.  Przekazanie przez uczestników danych osobowych organizatorowi ma charakter  dobrowolny.
Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

VIII. NAGRODA
Zwycięzcom konkursu zostaną wręczone nagrody. Informacja o miejscu i terminie wręczenia 
zostanie podana do 24 marca za pośrednictwem strony internetowej miasta. 


