
 

 

 

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA W GRĘBOCICACH 
ZAPRASZA 

  
DZIECI Z TERENU GMINY GRĘBOCICE DO UDZIAŁU W KONKURSIE PT. 

 

BYCIE PUCHEROKIEM JEST WIELKĄ FRAJDĄ 
 

 
Regulamin Konkursu 

na najbardziej tradycyjnie ubranego Pucheroka prezentującego wielkanocną orację. 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne: 
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach. 
2. Konkurs odbywa się w dniu 2.04.2023 r. w parku w Grębocicach podczas X Kiermaszu Tradycji 
Wielkanocnych i Święta dla Wszystkich Zmysłów.  
 

§ 2 
Przedmiot i cele konkursu: 
1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i ubranie się w najbardziej tradycyjnie ubranego Pucheroka 
prezentującego wielkanocną orację ( biorąc pod uwagę zgodność z tematem konkursu, oryginalność, 
kreatywność, rekwizyty tj. własnoręcznie wykonana czapka, ubranie futerkowego bezrękawnika, laski). 
  
Cele konkursu: 

1. Pogłębianie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów wielkanocnych. 
2. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni dziecka. 
3. Pogłębianie umiejętności plastycznych i manualnych. 
4. Integracja środowiska lokalnego. 
5. Rozwijanie zdolności recytatorskich, umiejętność interpretacji słowa. 

 
§ 3 

Uczestnicy: 
Konkurs kierowany do dzieci z terenu Gminy Grębocice.  
 

§ 4 
Warunki udziału: 
1. Zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków. 
2. Wykonanie przebrania według własnego pomysłu z materiałów ogólnie dostępnych. 
3. Zgłoszenie udziału w konkursie do dnia 22 marca 2023 r. pod nr tel. 76 8 315 089 lub osobiście w 
siedzibie GOK Grębocice, aktualnie ul. Kościelna 22 (budynek przed przedszkolem). 

 
 
 
 
 

 
 

§ 5 



 
 
Przebieg konkursu: 
1. Uczestnicy konkursu wykonują w domu przebranie według własnego pomysłu zgodnego z 
tradycją związaną z Wielkanocą.  
2. W dniu 2.04.2023 r. do godz. 13:00 uczestnicy (z opiekunami) zgłaszają przybycie Organizatorom 
konkursu na placu w parku w Grębocicach podczas X Kiermaszu Wielkanocnego i Święta 
Wszystkich Zmysłów. Ok. godz. 13:30 są przygotowani do Parady Pucheroków po kole w parku i 
prezentacji na scenie przygotowanej przez siebie oracji. Kolejność prezentacji zostanie podana w 
dniu imprezy. 
4. Komisję konkursową powołuje Organizator.  
5. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Kiermaszu (godz.16:00). 

 
§ 6 

Kryteria oceny i Komisja konkursowa 
1. Przebrania i oracje będą oceniane bez podziału na kategorie. 
2. Przebrania będą oceniane według następujących kryteriów: 

• Zgodność z tradycją 
• Pomysłowość 
• Estetyka wykonania stroju 
• Wkład pracy 

3. Oracje będą oceniane wg następujących kryteriów: 
• pamięciowe opanowanie wybranego tekstu, 
• interpretacja słowna tekstu (tempo, intonacja, dykcja), 
• kultura słowa, 
• ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny, rekwizyt). 

3. Komisja Konkursowa oceniając uczestników konkursu przyznawać będzie miejsca zgodnie z 
powyższymi kryteriami oceny. 
 

§ 7 
Zasady przyznawania nagród: 
1. Organizator przewiduje przyznanie I, II i III miejsca z nagrodami.  
2. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 
 

§ 8 
Ogłoszenie wyników: 
1. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu imprezy. 
2. Laureaci Konkursu są zobowiązani do odbioru nagrody z opiekunem. 
3. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Grębocicach ogłosi zwycięzców w mediach 
społecznościowych podając imię i nazwisko laureatów konkursu.  
 

§ 9 

Postanowienia końcowe:  
1. Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury i 
Bibliotekę w Grębocicach zobowiązani są do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych 
osobowych, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  
2. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach przeprowadzać będzie fotorelację  
z wręczenia nagród uczestnikom. Zdjęcia zostaną umieszczone na stronach internetowych 
Organizatora w celu udokumentowania wydarzenia oraz w celach promocyjno-marketingowych.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez 
podania przyczyny.  
 



Załącznik nr 1  
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 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 (RODO), informujemy 
Państwa, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka  
w Grębocicach, ul. Kościelna 21, 59-150 Grębocice – tymczasowa siedziba – ul. Kościelna 22. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 300 01 40, mail: iodo@amt24.biz 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w konkursie pt. BYCIE PUCHEROKIEM JEST 

WIELKĄ FRAJDĄ 
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) – osoba, której 

dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej 
liczbie określonych celów. 

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierze-
nia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały ze-
brane. W szczególności dane mogą być również przetwarzane przez wynikający z przepisów prawa 
okres związany z dochodzeniem i przedawnieniem roszczeń. 

7. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również pro-
filowaniu. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze prze-
twarzanie, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano 
inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem Administratora. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie 
będzie miało wypływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania. 

10. Posiada Pani/Pan prawo: wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Da-
nych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa, 

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie brakiem 

możliwości udziału w konkursie. 
 

mailto:iodo@amt24.biz

