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REGULAMIN KONKURSU  
NA STÓŁ WIELKANOCNY W RAMACH  

VIII POWIATOWEGO PRZEGLĄDU TRADYCJI WIELKANOCNYCH 
 
 

CELE KONKURSU: 

 Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji 
 Edukacja w zakresie obyczajów i zwyczajów regionalnych 
 Pobudzenie inicjatywy środowisk lokalnych poprzez zaangażowanie w aranżację stołu 

wielkanocnego oraz przygotowania innych elementów dekoracyjnych związanych 
z tematyką wielkanocną 

 
UDZIAŁ W KONKURSIE: 

 W konkursie mogą wziąć udział sołectwa, zespoły, koła gospodyń wiejskich z terenu 
powiatu bialskiego 

 Każda reprezentacja przygotowuje i wystawia jeden stół 
 Ilość osób w reprezentacji jest dowolna 

 
ZADANIE KONKURSOWE: 

 Uczestnicy konkursu mają za zadanie dokonać prezentacji dotyczącej tradycji 
wielkanocnych. Powinna ona obejmować: 
 

a) przygotowanie stołu, na którym znajdują się:  
 symbole świąteczne tj. koszyczek ze święconką, 
 co najmniej 3 tradycyjne potrawy, w tym wyroby lub wypieki wielkanocne, 
 dekoracje, np.: stroiki, pisanki, 
 inne produkty i prace rękodzielnicze nawiązujące do tradycji Świąt Wielkiej Nocy, 

według pomysłu i uznania uczestników konkursu; 
 

b) dokonanie krótkiej prezentacji ustnej swojego stołu przed Komisją Konkursową. 
 

 

KRYTERIA OCENY: 

Komisja Konkursowa dokona oceny zadania kierując się następującymi kryteriami: 
 

a) przy ocenie stołu: 

 zawartość koszyczka (powinna być zgodna z tradycją) (1 – 3 pkt), 
 właściwy dobór potraw (1 – 3 pkt), 
 dekoracje świąteczne (1 – 3 pkt), 
 formy nawiązania do tradycji (1 – 3 pkt), 
 pomysłowość aranżacji (1 – 3 pkt), 
 estetyka nakrycia stołu (1 – 3 pkt), 
 różnorodność prezentowanych produktów, dekoracji (1 – 3 pkt), 
 smak prezentowanych potraw (1 – 3 pkt); 
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b) przy ocenie prezentacji: 

 oryginalność formy prezentacji np. wiersz, gawęda, piosenka (1 – 3 pkt), 
 pomysłowość ubioru reprezentacji, np. strój ludowy i inne propozycje (1 – 3 pkt). 

 

ZGŁOSZENIA: 

 Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do dnia 28 marca 2022 roku 
prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia pocztą lub osobiście na adres: 

Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce 
Sosnówka 65 

21-518 Sosnówka 
e-mail: gok_sosnowka@tlen.pl 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 

 Oceny stołów dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, która 
przyzna nagrody pieniężne i dyplomy pamiątkowe. 

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3 kwietnia 2022 roku podczas VIII 
Powiatowego Przeglądu Tradycji Wielkanocnych. 

 Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 
 
PRZEBIEG KONKURSU (3 kwietnia 2022 roku – sala gimnastyczna Szkoły 
Podstawowej w Sosnówce): 

 Czas przygotowania prezentacji od godz. 1200 do 1400  
 Ocena prezentacji zostanie dokonana w godz. 1400 do 1600 
 Ogłoszenie wyników nastąpi ok. godz. 1700  

  
___________________________________________________________________________ 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ VII POWIATOWEGO PRZEGLĄDU TRADYCJI 

WIELKANOCNYCH W DNIU 3 KWIETNIA 2022 ROKU 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce, Sosnówka 
65, 21-518 Sosnówka, tel. 83 3793057; gok_sosnowka@tlen.pl  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą 
elektroniczną: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.  

3. Pani/Pana wizerunek oraz dane osobowe będą wykorzystane i przetwarzane w celach organizacyjnych i 
promocyjnych VIII Powiatowego Przeglądu Tradycji Wielkanocnych oraz w celu przeprowadzenia 
konkursów odbywających się podczas tego wydarzenia na stronie www. organizatorów, w mediach 
publicznych, w tym na użytkowanych przez organizatorów platformach społecznościowych (m.in. 
facebook); 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);  
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji i rozliczenia VIII 

Powiatowego Przeglądu Tradycji Wielkanocnych lub do odwołania zgody.  
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6. Informujemy, że: 
- podane przez Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa 
trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji 
międzynarodowej;  
- ma Pan/i prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przechowywania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia 
danych;  
- ma Pani/Pan prawo w każdym momencie wycofać zgodę bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody;  
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu 
nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszałoby przepisy Rozporządzania 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.  

7. Podanie danych osobowych przez Pani/Pana jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych 
będzie skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w VIII Powiatowym Przeglądzie Tradycji 
Wielkanocnych. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została 
udzielona zgoda. 

 


