
REGULAMIN XI WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU KOSZY WIELKANOCNYCH 

14 KWIETNIA 2019 ROKU, SZKOŁA PODSTAWOWA IM. J. BRZECHWY W ROKIETNICY,  

UL. TRAKT NAPOLEOŃSKI 16 (AULA DAWNEGO GIMNAZJUM) 

 

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców (osoby prywatne, w tym dorośli i dzieci, 

zgłaszające się indywidualnie oraz wystawcy zgłaszający się zbiorowo,  

w tym przedszkola i żłobki oraz zespoły) całej Wielkopolski. 

2. Celem Konkursu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego Wielkopolski związanego  

z tradycją Świąt Wielkanocnych, a zwłaszcza z obrzędowością święcenia potraw  

w Wielką Sobotę, poprzedzającą Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. 

3. Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie i prezentacja w wyznaczonym przez 

organizatora terminie i miejscu tradycyjnego wielkopolskiego kosza do „Święconki”. 

4. Kosze oceniane będą z podziałem na dwie kategorie: 

▪ wystawcy indywidualni (osoby prywatne), w tym: dorośli i dzieci, 

▪ wystawcy zbiorowi, w tym: przedszkola i żłobki oraz zespoły. 
 

5. Dostarczone przez uczestników Konkursu kosze oceniane będą pod kątem zachowania 

tradycji przygotowywania potraw wielkanocnych do „Święconki” oraz wykorzystanego 

przy tym zdobnictwa. 

6. Kosz wielkanocny zawierać może wędliny i inne tradycyjne potrawy spożywcze  

oraz elementy dekoracji i zdobnictwa. 

7. Komisja konkursowa oceniać będzie atrakcyjność koszy według następujących kryteriów: 

▪ wrażenie ogólne 

▪ sposób dekoracji 

▪ dobór i sposób prezentacji wyrobów 

▪ kreatywność wykorzystania elementów tradycyjnych 

8. Do Konkursu jeden wystawca może zgłosić maksymalnie 1 kosz. 

9. Kosze zgłoszone do Konkursu oceniane będą anonimowo. 

10. Kosze oceniane będą w skali 6 - cio punktowej (0 - kosz nie spełniający wymogów 

regulaminu Konkursu, 5 –  kosz o najwyższej atrakcyjności). 

11. Zgłoszone do Konkursu kosze oceniane będą w miejscu organizacji Konkursu  

– Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Rokietnicy (AULA dawnego GIMNAZJUM,  

ul Trakt Napoleoński 16, 62-090 Rokietnica w dniu 14 kwietnia 2019 roku. 

12. Kosze należy dostarczać na miejsce organizacji Konkursu w dniu 14 kwietnia 2019 roku  

w godzinach 10.00 – 11.00. 

13. Ocena koszy przez Komisję Konkursową nastąpi w miejscu organizacji Konkursu  

w dniu 14 kwietnia 2019 roku w godzinach od 11.00 do 12.00. 

14. Podsumowanie Konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród - w miejscu organizacji 

Konkursu w dniu 14 kwietnia 2019 roku około godziny 15.00. 



15. Nagrodzeni będą wystawcy, których kosze uzyskają najwyższą ocenę łączną. 

16. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą osobiście lub drogą mailową do dnia 12 

kwietnia 2019 roku (poniedziałki od 10.00 do 18.00, pozostałe dni tygodnia od 7.30 do 

15.30) w Urzędzie Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, Referat 

Organizacyjny i Promocji: 

• tel.: 61 89 60 614 

•  e-mail: katarzyna.sokulska@rokietnica.pl, kinga.owsian@rokietnica.pl.  

17. Zgłoszenie powinno zawierać: 

▪ wskazanie kategorii wystawcy – zbiorowy (przedszkole lub żłobek/zespół lub 

indywidualny (osoba dorosła/dziecko) 

▪ imię i nazwisko wystawcy/nazwa wystawcy 

▪ miejscowość 

▪ telefon 

▪ potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną 

18. Formularz zgłoszeniowy do pobrania i wypełnienia na stronie internetowej: 

www.rokietnica.pl. 

19. Organizator przewiduje nagrody i niespodzianki. 

 
Klauzula informacyjna 

1) Administratorem danych osobowych Wystawców jest Wójt Gminy Rokietnica z siedzibą przy 

ul. Golęcińskiej 1, 62-090 Rokietnica; 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@rokietnica.pl;  

3)  Dane osobowe Wystawców przetwarzane będą w celu przeprowadzenia, rozstrzygnięcia oraz 

promocji XI Wielkopolskiego Konkursu Koszy Wielkanocnych;  

4) Odbiorcami danych osobowych Wystawców będą wyłącznie podmioty uprawnione  

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) Dane osobowe Wystawców przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy prawa;  

6) Wystawcy posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie  

do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

7) Wystawcy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl). 
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