
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.450.2021 
WÓJTA GMINY WILKÓW 

z dnia 22 lutego 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu pn. Stroik Wielkanocny Wilków 2021 
i powołania Komisji Konkursowej 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.  
poz. 713 z późn.zm.1)) oraz § 4 Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, rękodzieła ludowego oraz upowszechniania i ochrony kultury na terenie  
Gminy Wilków wprowadzonego uchwałą Nr XVI/122/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca  2012 r. 
w sprawie określenia w drodze regulaminu zasad przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia  
w dziedzinie twórczości artystycznej, rękodzieła ludowego oraz upowszechniania i ochrony kultury na terenie 
Gminy Wilków (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2012 r. poz. 1000 z poźn.zm.2)) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłaszam konkurs  pn. Stroik Wielkanocny Wilków 2021. 

2. Szczegółowy charakter, formę oraz wysokość nagród określa regulamin konkursu pn. Stroik 
Wielkanocny Wilków 2021, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Dla wyłonienia laureatów konkursu pn. Stroik Wielkanocny Wilków 2021 powołuję 
Komisję Konkursową w składzie: 

1) Małgorzata Jagieła              - Przewodnicząca Komisji; 

2) Andrzelika Jazłowiecka      - Członek Komisji; 

3) Ludmiła Selizar                  - Członek Komisji. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

   

Wójt Gminy Wilków 
 
 

mgr Bogdan Zdyb 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 1378. 
2) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 2575 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.450.2021 

Wójta Gminy Wilków 

z dnia 22 lutego 2021 r. 

REGULAMIN  KONKURSU 
PN.  STROIK  WIELKANOCNY   WILKÓW  2021 

Organizator: 

Wójt Gminy Wilków 

Miejsce konkursu: 

Dom Kultury w Wilkowie 

I.  Cele  konkursu 

1. Kształtowanie umiejętności widzenia głęboko humanistycznych wartości tkwiących w kulturze ludowej. 

2. Popularyzacja obrzędowości i ludowej twórczości artystycznej związanej ze Świętami Wielkanocnymi 
z uwzględnieniem środowiska dzieci i młodzieży szkolnej. 

3. Pielęgnowanie znajomości tradycji kulturowej własnego regionu i uzyskanie związku kultury ludowej 
z kulturą narodową. 

II.   Zasięg konkursu 

Konkurs obejmuje swoim zasięgiem teren Powiatu Namysłowskiego. 

III.   Warunki uczestnictwa 

 Uczestnikami konkursu mogą być dzieci przedszkolne oraz dzieci szkół podstawowych z terenu 
Powiatu Namysłowskiego, które w terminie przewidzianym w regulaminie dostarczą prace do oceny 
konkursowej i wypełnią następujące dokumenty: 

1) kartę zgłoszenia – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; 

2) oświadczenie o wyrażeniu zgody rodzica/opiekuna na udział dziecka w konkursie -  stanowiące załącznik 
nr 2 do Regulaminu; 

3) zgodę na przetwarzanie danych osobowych -  stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu, 

IV.   Nagrody 

1. Prace oceniane będą w trzech kategoriach: 

1) dzieci przedszkolne; 

2) dzieci szkół podstawowych kl. I - IV; 

3) dzieci szkół podstawowych kl. V - VIII. 

2. Autorzy najlepszych prac w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe: 

I -  nagroda: w kwocie od 120 zł do 150 zł, 

II -  nagroda: w kwocie od  80 zł do 100 zł, 

III -  nagroda: w kwocie od  60 zł do   80 zł. 

V.   Prace konkursowe 

1. Ocenie  przez Komisję Konkursową podlegać będą głównie takie elementy, jak; 

1) zgodność z tematem - nawiązanie do tradycji; 

2) technika (preferowane ręczne wykonanie); 

3) materiał (preferowane użycie materiałów naturalnych); 

4) kompozycja; 

5) bryła; 
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6) dobór barw; 

7) staranność i dokładność wykonania; 

8) walory estetyczne. 

2. Do konkursu nie mogą być zgłaszane prace, które brały udział w poprzednich edycjach konkursu. 

VI.   Przebieg konkursu 

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 22 lutego 2021 r. 

2. Prace należy składać w Domu Kultury w Wilkowie do dnia 26 marca 2021 r. 

3. Prace ocenione zostaną przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. 

4. O terminie wręczenia nagród i dyplomów laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

5. Wystawa prac konkursowych eksponowana będzie w Domu Kultury w Wilkowie w okresie od 
1 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r. 

VII.   Prawa Organizatora 

1. Na czas trwania konkursu i wystawy prace pozostaną w dyspozycji Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku laureatów 
i uczestników konkursu, a także fotografii ich prac do celów promocyjnych i reklamowych. 

3. Po zakończeniu wystawy autorzy prac w terminie do 31 maja 2021 r. powinni zgłosić się 
po odbiór prac, po upływie terminu odbioru prac Organizator nie odpowiada za prace. 

4. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu 

 

Karta zgłoszenia 

   

 Konkursu pn.  Stroik Wielkanocny Wilków 2021 

Imię................................................................................................................. 
 

Nazwisko.......................................................................................................... 
 

Nazwa Placówki Oświatowej............................................................................ 
 

Adres (telefon).................................................................................................... 
 

   ...................................................................................................
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ....................................(imię i nazwisko 
dziecka) w konkursie pn. Stroik Wielkanocny Wilków 2021, którego organizatorem jest Wójt Gminy 
Wilków, a także nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku i fotografii jego prac do celów promocyjnych 
i reklamowych. 

Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki. 

 
 
 
 

………………………. 
(data i podpis rodzica/opiekuna)
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu konkursu 

 

Wilków, dnia …………………. 

………………………………    
(imię i nazwisko dziecka) 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a oraz art. 13 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 (Dz.Urz. 
UE Nr L 119/1 z dnia 04.05.2016 r.), dalej RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie niżej wymienionych 
danych osobowych dziecka. 

Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania w podanym niżej zakresie. 

Lp. Zakres danych – zgoda Cel przetwarzania 
Podstawa prawna Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych 

1 

Dane osobowe niezbędne 
do realizacji zadania 
pt. Stroik Wielkanocny 
Wilków 2021, wizerunek. 

- cel – organizacja 
i realizacja konkursu 
„Stroik Wielkanocny 
Wilków 2021”  

- podstawa prawna – 
art. 6 ust. 1 lit. a RODO – 
osoba, której dane dotyczą 
wyraziła zgodę na 
przetwarzanie swoich 
danych osobowych 

Urząd Gminy, użytkownicy strony internetowej 
Gminy Wilków, czytelnicy gazety Gminnego 
Informatora Świerczowa-Wilkowa, czytelnicy 
materiałów promocyjnych Gminy Wilków, galerii 
zdjęć, tablic ogłoszeń 

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO, przyjmuję do wiadomości, że: 

·Administratorem danych jest Urząd Gminy w Wilkowie z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 11, 
46-113 Wilków, e-mail: ug@wilkow.pl; 

·Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Wilkowie jest Pani Katarzyna Winiecka,  
tel. 77 419 55 11 wew. 111, e-mail: odo@wilkow.pl; 

·Dane  będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonym wyżej celem; 

·Dane będą udostępniane wyłącznie podanym wyżej odbiorcom; 

·Dane Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadań/spraw oraz prawnie 
ustalony okres archiwizacji. 

·Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

·Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy 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 (Dz.Urz. UE Nr L 119/1 z dnia 04.05.2016 r.); 

·Dane będą przetwarzane w sposób w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny ; 

·Dane podaję dobrowolnie. 

............…..………….…………… 
(data, podpisy rodziców lub opiekunów prawnych)
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