
REGULAMIN 

Powiatowego Konkursu  

pn. ”Szopka Bożonarodzeniowa” 

  

  

1.ORGANIZATORZY: 

Gminne Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą w Chwałowicach 

Chwałowice 132, 37-455 Radomyśl nad Sanem, e-mail: kulturarad@interia.pl 

 

2.CELE:  
- poznawanie i kultywowanie tradycji obrzędowych Świąt Bożego Narodzenia, poprzez zastosowanie 

różnych technik plastycznych, 

- rozbudzanie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży, 

- rozwijanie i doskonalenie możliwości warsztatowych dzieci i młodzieży poprzez działania 

plastyczne w różnych materiałach, technikach i formatach 

 

3.UCZESTNICY KONKURSU: 

Konkurs przeprowadzony będzie w trzech  kategoriach wiekowych. 

I – dzieci z klas 0-III ( może być praca zbiorowa)   

II – dzieci z klas IV-VIII  

III – młodzież i dorośli  

4.PRZEDMIOT KONKURSU: 

- szopki przestrzenne, wykonane dowolną techniką. 

 

5.OPIS PRACY: 

Na każdej pracy należy umieścić informację: 

- imię i nazwisko autora/autorów pracy, nazwę klasy, która wykonała szopkę 

- wiek autora/ autorów pracy 

- dokładny adres i numer telefonu autora/ szkoły/ instytucji oraz imię i nazwisko opiekuna 

 

6.TERMIN SKŁADANIA PRAC:  do 15.12.2021 r. 

Prace należy dostarczyć osobiście na adres: 

Gminne Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą w Chwałowicach, 

Chwałowice 132, 37-455 Radomyśl nad Sanem 

 

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi: 17.12.2021r. 

Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w GCK oraz na 

stronie www.gckchwalowice.pl i stronie Facebook. 

  

7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Dodatkowe informacje można uzyskać u organizatora oraz pod numerem telefonu   693-284-019 

2.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

jego uczestników na potrzeby konkursu ( ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. 

Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.) 

3.Organizator zastrzega prawo do zmian w regulaminie. 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na umieszczenie wizerunku uczestnika 

na stronie internetowej GCK /Gminy Radomyśl nad Sanem oraz strony facebook. 

mailto:kulturarad@interia.pl
http://www.gckchwalowice.pl/


 

 

Załącznik nr 1 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 DO POWIATOWEGO KONKURSU 

 PT. „SZOPKA BOŻONARODZENIOWA” 

 

 

 

Imię i nazwisko ucznia:………………………………………………………………………………… 

Klasa:…………………………………….………………………………………………………………. 

Szkoła:........................................................................................................................................................ 

Adres szkoły: ............................................................................................................................................. 

Imię i nazwisko opiekuna: ......................................................................................................................... 

Telefon kontaktowy, e-mail szkoły lub opiekuna ..................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  
 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych na potrzeby promocji konkursu                        

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych                             

(Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926). 

 

 

 

…………………………..                                                                     ……………….………………… 

     Miejscowość, data                                                                         Czytelny podpis rodzica /opiekuna                                     

                                                                                                                          /osoby pełnoletnie/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr  2 

        OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany/a 

……………………………...…………………………………………………...……………… 

(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a 

 

………………..…………………………………..……….……………………………………… 

(adres, kontakt) 

1. Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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 L 119 z 2016 r.) 

 

a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

(wypełnić w przypadku osób niepełnoletnich) 

 

.......................................………………………............................................................................... 

(imię i nazwisko) 

 

   ........................................................................................................................................................... 

(nazwa szkoły) 

    do celów związanych z jego udziałem w Powiatowym Konkursie „Szopka Bożonarodzeniowa” 

 

……………………………………… 

      Podpis 

b) wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Organizatorów oraz stronie 

internetowej konkursu imienia i nazwiska mojego dziecka / moich na liście finalistów lub 

laureatów. 

……………………………………… 

Podpis 

c) Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na umieszczenie na stronie internetowej Organizatorów 

oraz stronie internetowej konkursu zdjęć, zawierających wizerunek, zarejestrowanych podczas 

rozdania nagród oraz zdjęć pracy konkursowej. 

 

……………………………………… 

Podpis 

2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego 

postanowienia. 

……………………………………… 

   Podpis           

  

 

 



 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych dzieci, ich opiekunów prawnych oraz 

nauczycieli/wychowawców jest Gminne Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą w 

Chwałowicach, zwana dalej Administratorem. Administrator wykorzystuje dane osobowe zgodnie z 

przepisami prawa, w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).  

Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych: kulturarad@interia.pl 

Dane osobowe: 

 Dzieci (imię, nazwisko, data urodzenia, informacja o niepełnosprawności), 

 Opiekunów prawnych (adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, jednostka 

skarbowa), 

 Nauczycieli/wychowawców (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa placówki 

oświatowej) 

– są wykorzystywane w celu przeprowadzenia w Powiatowym Konkursie „Szopka 

Bożonarodzeniowa zwanego dalej Konkursem, w tym kontaktu z osobami zaangażowanymi w 

Konkurs i przekazania im ewentualnych nagród. Przekazanie danych dzieci oraz rodziców/opiekunów 

prawnych odbywa się na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO); przetwarzanie 

danych nauczycieli/wychowawców – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 

jakim jest kontakt z tymi osobami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane mogą być 

przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji konkursu, zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dane nie będą przekazywane poza Europejski 

Obszar Gospodarczy. 

Dane osobowe będą wykorzystywane przez okres realizacji Konkursu lub do momentu cofnięcia 

zgody lub wyrażenia sprzeciwu przez osoby, których dane dotyczą. Wycofanie zgody może mieć 

miejsce w każdym czasie, może mieć jednak wpływ na realizację praw wynikających z 

regulaminu Konkursu. 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo składania wniosku o dostęp do swoich danych osobowych, ich 

sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania lub prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec 

wykorzystania danych – na zasadach określonych w RODO. Ponadto ma prawo zgłosić skargę do 

organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych). 

 

 

 


