
REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO „BOŻE NARODZENIE – TRADYCJA i  WSPÓŁCZESNOŚĆ

„NAJPIĘKNIEJSZA BOMBKA CHOINKOWA”

ORGANIZATOR:  
Gminne Centrum Kultury w Drelowie (GCK).
Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Drelowie.

CELE  KONKURSU:     
Zachowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem. 
Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży.           

TEMAT   PRACY:  
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie dwóch bombek bożonarodzeniowych, wykonanych 
tą samą techniką z możliwością zawieszenia na choince.

UCZESTNICY  KONKURSU:  
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z gminy Drelów,
Konkurs będzie oceniany w 3 kategoriach wiekowych: 
szkoła podstawowa klasa III-V
szkoła podstawowa klasa VI-VIII
szkoły ponadpodstawowe i dorośli
 
WARUNKI  KONKURSU: 

1. Uczestnik  powinien  dostarczyć  pracę  (nie  uczestniczącą  w  innych  konkursach),  
na którą złożą się dwie bombki wykonane tą samą techniką.

2. Technika wykonania pracy: dowolna, forma: przestrzenna.
3. Bombki zgłoszone do konkursu mu spełniać następujące warunki: każda bombka powinna 

posiadać zawieszkę, wielkość i waga bombki muszą umożliwiać zawieszenie jej na choince,. 
4. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową z imieniem i nazwiskiem (Załącznik nr 1).
5. Prace wykonujemy indywidualnie, prace zbiorowe nie będą oceniane. 
6. Prace należy dostarczyć do GCK w Drelowie w terminie do  20 grudnia 2022 r
7. Dodatkowe informacje można uzyskać w GCK w Drelowie lub tel. 83 372 0154
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

oraz wizerunku osób uczestniczących. 

KRYTERIA OCENY: 
1.  Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja powołana przez Organizatorów.
2.  Prace będą oceniane według  następujących kryteriów: nawiązanie do tradycji Świąt Bożego 
Narodzenia, ogólne wrażenie artystyczne, wkład pracy, dobór  i wykorzystanie materiałów, oryginalność 
i kreatywność oraz estetyka i trwałość konstrukcji.
3.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.12.2022 r. podczas „Koncertu Kolęd i Pastorałek” 
w Gminnym Centrum Kultury w Drelowie.
4.  Wykonane prace będą prezentowane na choince w kościele parafialnym w Drelowie oraz na wystawie 
w Gminnym Centrum Kultury w Drelowie.
5. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej GCK w Drelowie oraz parafii Drelów. 



 Karta zgłoszeniowa do udziału w konkursie plastycznym
„NAJPIĘKNIEJSZA BOMBKA CHOINKOWA 2022”

Imię i nazwisko: 

Adres zamieszkania: 

Data urodzenia: 

Tel. kontaktowy: 

Szkoła (nie dotyczy kat. dorosłych): 

Opis pracy (nieobowiązkowy):

Oświadczenie autora/Zgoda na wykorzystanie pracy
Os#wiadczam, z%e jestem autorem pracy, kto# rą zgłaszam do udziału w niniejszym konkursie, posiadam 
wszelkie prawa autorskie do niniejszej pracy.

Wyraz%am zgodę na publikowanie i prezentowanie mojej pracy przez Gminne Centrum Kultury w
Drelowie. Zgoda zostaje wyraz%ona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczen#  podmiotowych i
przedmiotowych.

Os#wiadczam, z%e zapoznałem (-am) się z tres#cią regulaminu konkursu, akceptuję jego warunki

……………………………………………………………………………………………………….
data i czytelny podpis autora pracy  lub opiekuna (w przypadku osoby niepełnoletniej)



Zostałem/-am poinformowany - 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 oso# b fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogo# lne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO) oraz Ustawą z dnia 24 maja 2018
o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 poz. 1000), z%e:
1) Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Drelowie z siedzibą: ul. Ogrodowa 2, 21-
570 Drelo# w.
2) Administrator danych osobowych – Gminne Centrum Kultury w Drelowie przetwarza dane osobowe na
podstawie
obowiązujących przepiso# w prawa, zawartych umo# w oraz na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z Art. 6 ust 1
pkt a/, b/ i c/ RODO.
3) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z kto# rym moz%na się skontaktowac# pod adresem email:
iod@struczyk.pl.
3) Dane osobowe i wizerunek przetwarzane będą w celu realizacji konkursu „SCwiąteczna dekoracja domu”.
4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celo# w okres# lonych w pkt 3), a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5) w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do z%ądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe
lub
niekompletne;
c) prawo do z%ądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), a takz%e do z%ądania
ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:
I. dane nie są juz%  niezbędne do celo# w, dla kto# rych były zebrane lub w inny sposo# b przetwarzane,
II. osoba, kto# rej dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
III. osoba, kto# rej dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kto# ra jest podstawą
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
IV. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
V. dane osobowe muszą byc# usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepiso# w prawa;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodnos#c# przetwarzania, kto# rego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
7) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, kto# rej dane dotyczą,
podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
8) Pani/Pana dane mogą byc# przetwarzane w sposo# b zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz%
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO i/ lub Ustawy.3) posiadam
prawo dostępu do tres#ci danych osobowych dziecka oraz ich poprawiania.

........................................................................................................
Czytelny podpis uczestnika lub rodzica/prawnego opiekuna

* Zgoda obejmuje prawo do wykorzystania danych osobowych i wizerunku na wszystkich znanych polach
eksploatacji, w tym: zwielokrotnianie, w tym techniką drukarską (w szczego# lnos#ci w formie ksiąz%kowej w
oprawie miękkiej i twardej, jak ro# wniez%  periodyku),reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
publiczne wys#wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takz%e publiczne udostępnianie w taki
sposo# b, aby kaz%dy mo# gł miec# do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach

teleinformatycznych m.in. Internet.


