
KONKURS PISANKA WIELKANOCNA ONLINE 

 

BOBOWA 2021 

 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa serdecznie zaprasza dzieci, młodzież oraz osoby 

dorosłe z terenu Gminy Bobowa do udziału w Konkursie „Pisanka wielkanocna – online”. 

Pisanki są symbolem rodzącego się życia oraz nadziei. W tradycji chrześcijańskiej są 

nieodłącznym elementem wielkanocnego stołu. Wśród wielu technik zdobienia jajek 

najpopularniejszymi są kraszanki, pisanki, oklejanki, nalepianki, drapanki. Zachęcamy jednak 

do szukania nowych, oryginalnych sposobów tworzenia pisanek. 

 

Regulamin konkursu online 

I. Organizator konkursu: 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa www.ck.bobowa.pl  

 

II. Cele konkursu: 

• propagowanie tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi, 

• pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki,  

• zgłębianie wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia pisanek 

wielkanocnych, 

• pobudzenie wyobraźni i uwolnienie twórczych inspiracji,  

 

III. Zasady uczestnictwa online 

• konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu gminy 

Bobowa 

• uczestnicy wykonują prace indywidualne 

• należy przesłać 2 (dobrej jakości) zdjęcia własnoręcznie wykonanej pracy na adres: 

ck@bobowa.pl z dopiskiem „konkurs – pisanka wielkanocna online” 

• do zdjęć należy dołączyć: kartę zgłoszenia (załącznik do regulaminu) i krótki opis 

pracy, imię i nazwisko autora, wiek, klasę, adres, numer telefonu, e- mail 

 

 

http://www.ck.bobowa.pl/
mailto:ck@bobowa.pl


IV. Wykonanie 

Do konkursu będą przyjmowane wyłącznie pisanki wykonane na prawdziwych jajkach, 

wydmuszkach ptasich jaj (kurzych, kaczych, gęsich, indyczych), jajkach styropianowych, 

ale tylko naturalnej wielkości jajka kurzego, kaczego lub gęsiego.  

V. Kryteria oceny 

Internauci wybierają najlepszą pracę konkursową – wygrywa pisanka z największą ilością 

polubień na facebooku („łapki w górę” i „serduszka”) 

 

Głównym kryterium oceny prac będą: 

• pomysłowość 

• jakość 

• estetyka wykonania 

• nawiązanie do tradycji 

• bogactwo użytych materiałów  

*Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego przekazania najładniejszych prac 

na własność CK, z których zostanie zorganizowana pokonkursowa wystawa pisanek 

wielkanocnych w Galerii Koronki Klockowej w Bobowej.  

 

VI. Adres przesyłania prac: 

ck@bobowa.pl z dopiskiem: „konkurs – pisanka wielkanocna online” 

 

VII. Termin: 

Prace przyjmujemy do 22 marca (poniedziałek) 2021 roku 

Głosowanie internautów odbywa się na facebooku Centrum Kultury i Promocji Gminy 

Bobowa i trwa od 23 do 30 marca 2021 roku do godziny 9:00 

Ogłoszenie wyników nastąpi 31 marca (wtorek) 2021 roku na stronie: 

www.naszabobowa.pl, www.ck.bobowa.pl, https://www.facebook.com/CKiPGBobowa 

W związku z sytuacją pandemiczną nagrody zostaną przesłane po wcześniejszym kontakcie ze 

zwycięzcą.  

 

 

 

mailto:ck@bobowa.pl
http://www.naszabobowa.pl/
http://www.ck.bobowa.pl/
https://www.facebook.com/CKiPGBobowa


VIII. Uwagi końcowe: 

1. Informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej www.naszabobowa.pl, 

www.ck.bobowa.pl i https://www.facebook.com/CKiPGBobowa  

2. Dodatkowych informacji udziela Organizator telefonicznie pod nr tel. 18 35 14 013 oraz 

mailowo: ck@bobowa.pl  

3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację fotografii prac  

w publikacjach w formie tradycyjnej i elektronicznej związanych z konkursem „Pisanka 

Wielkanocna Online”, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie 

pokrewnym (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.). 

4.   Administratorem danych jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, ul. Grunwaldzka 

18, 38-350 Bobowa. 

5.    Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje powołany inspektor ochrony danych  

         osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem: biuro@cbi24.pl 

6.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, właściwego przeprowadzenia,   

      i sporządzenia relacji z konkursu wielkanocnego zgodnie z obowiązującym   

       regulaminem konkursu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

7.    Przetwarzanie danych osobowych dotyczyć będzie: 

-    publikacji imienia i nazwiska uczestnika na stronach internetowych i na facebooku w celu  

  przeprowadzenia konkursu. 

-    podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak   

     możliwości udziału w konkursie. 
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