
Regulamin Konkursu 

Plastyki Bożonarodzeniowej 

„TRADYCYJNA CHOINKA 2021” 
 

 

1. CELE KONKURSU: 

-  Kultywowanie zanikających tradycji naszego regionu. 

- Popularyzacja obrzędowej twórczości plastycznej z wykorzystaniem dawnych technik i materiałów 

stosowanych w ozdabianiu choinek i innych ozdób związanych ze świętami Bożego Narodzenia oraz kartek.  

- Rozwój zainteresowań, uzdolnień plastycznych i manualnych. 

- Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno i estetykę. 

- Stworzenie możliwości twórczej aktywności oraz konfrontacji dzieci i młodzieży. 

 

2. PRZEDMIOT KONKURSU 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie prac plastycznych związanych z doroczną obrzędowością  

i kultywowanymi nadal zwyczajami ludowymi. 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

-  Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół z terenu miasta i gminy Baranów 

Sandomierski. 

- Prace muszą być wykonane własnoręcznie. Preferowane będą tradycyjne metody i techniki.  

Prace z użyciem półproduktów (gotowych kwiatków, plastikowych elementów itp.) nie będą oceniane przez 

komisję.  

- Każdy uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę, (wyjątkiem są ozdoby choinkowe, które 

powinny być wykonane razem z kartką świąteczną). 

- Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych oraz tematycznych: 

 

KATEGORIE WIEKOWE: 

I kat.  – przedszkole i „zerówka” 

II kat. – szkoła podstawowa kl. I - IV 

III kat. – szkoła podstawowa kl. V - VIII 

 

KATEGORIE TEMATYCZNE: 

kat. I – OZDOBY ŚWIĄTECZNE TRADYCYJNE  (w tej kategorii oceniane będą: szopki, stroiki, ozdoby 

choinkowe z kartką świąteczną, pająki, „podłaźniki” i inne elementy wystroju związane z Bożym 

Narodzeniem) 

kat. II – OZDOBY WSPÓŁCZESNE Z KARTKĄ ŚWIĄTECZNĄ. 

 

- Prace z czytelną metryczką (DUŻE DRUKOWANE LITERY:  Imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła, rok 

urodzenia, nr telefonu kontaktowego) oraz wypełnionym formularzem RODO, będącym załącznikiem  

do niniejszego regulaminu, należy dostarczyć w terminie do dnia 17 grudnia 2021 r. do Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, ul. Fabryczna 39, pokój nr 5 

W związku z COVID-19 oraz w trosce o Państwa i dzieci bezpieczeństwo prosimy o wcześniejsze   

zgłaszanie telefoniczne prac i uczestników konkursu pod nr tel. 15 811 80 54 

 

4. OCENA I NAGRODY 

- Oceny prac dokonuje komisja konkursowa. 

- Komisja oceni prace według poniższych kryteriów:  

* zgodność z tradycją i kulturą regionu, 

* samodzielność wykonania, 

* staranność i technika wykonania, 

* ogólne wrażenie artystyczne. 



- Najciekawsze i najładniej wykonane prace zostaną nagrodzone.  

- Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie.  

- Werdykt komisji jest ostateczny.  

- Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród oraz odbiór prac, odbędzie się w styczniu 2022 roku. 

- Protokół komisji konkursowej zostanie udostępniony na stronie i Facebook MGOK w Baranowie 

Sandomierskim.  

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

- Prace pokonkursowe należy odebrać najpóźniej do 31 stycznia 2022 r. Po tym terminie organizator nie 

odpowiada za nie.  

- Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji na stronach internetowych, a także 

przekazywanie prasie i innym mediom następujących informacji: imiona i nazwiska laureatów, listy 

uczestników bez względu na zajęte miejsce, zdjęcia prezentowanych prac i uczestników konkursu.  

- Szczegółowa interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 

- Zgłoszenie udziału jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. 

 

 

               

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu  

Konkursu Plastyki Bożonarodzeniowej „TRADYCYJNA CHOINKA 2020” 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ……………………………….. ………………………………………….. 

(wpisać imię i nazwisko dziecka) w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w Konkursie Plastyki Bożonarodzeniowej 

„Tradycyjna Choinka 2020” organizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim zgodnie  

z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest 

dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

…………………………………………... 

(data, podpis) 
    

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka ………………………………… 

………………………………………………………., w tym imienia i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim jego wyników w Konkursie Plastyki Bożonarodzeniowej 

„Tradycyjna Choinka 2020” na stronie internetowej Ośrodka, profilu Facebook, a także na zakładkach dystrybuowanych  

w bibliotece w Baranowie Sandomierskim oraz filiach w Dąbrowicy, Suchorzowie i Woli Baranowskiej, w gablotach i tablicach 
ściennych zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda 

jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

…………………………………………... 

(data, podpis)  

 

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 
 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka ………………………………………………… 

zarejestrowanego w związku z organizacją Konkursu Plastyki Bożonarodzeniowej „Tradycyjna Choinka 2020” na profilu 

Facebook ośrodka, jak również w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana  

w dowolnym czasie.    

…………………………………………... 

(data, podpis) 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 

1.  Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu Plastyki Bożonarodzeniowej „Tradycyjna 

choinka 2020”  jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim (adres: Fabryczna 39, 39-450 Baranów 

Sandomierski, telefon kontaktowy: 15 811 80 54). 
2. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim powołany został Inspektor Ochrony Danych (dane 

kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl ). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu Plastyki Bożonarodzeniowej „Tradycyjna choinka 2019”. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania 

określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której 

dane dotyczą cofnie zgodę. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia: „osoba, której dane dotyczą wyraziła 

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”.   

6. W związku z organizacją konkursu dane osobowe zwycięzców mogą być przekazywane sponsorom nagród, a także podawane 

do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym oraz opublikowane na facebooku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 

oraz na stronie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Organizacja Konkursu Plastyki Bożonarodzeniowej „Tradycyjna choinka 2019” jest związana z koniecznością przetwarzania 

danych osobowych, w związku z tym osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania danych 

osobowych. 

https://www.google.pl/search?rlz=1C1GCEA_enPL789PL789&ei=B-8LW9DJPMTHwAKxyqH4BQ&q=Miejsko-Gminny+O%C5%9Brodek+Kultury+w+Baranowie+Sandomierskim&oq=Miejsko-Gminny+O%C5%9Brodek+Kultury+w+Baranowie+Sandomierskim&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30k1l2.2127.2127.0.2934.1.1.0.0.0.0.116.116.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.115....0.DoFdNWsnnUw
mailto:inspektor@cbi24.pl

