
Regulamin 

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY  

„RĘCZNIE ROBIONA OZDOBA CHOINKOWA” 
 

 

 

ORGANIZATOR 

Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym 

 

 

UCZESTNICY KONKURSU 

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Trzydnik Duży: 

− dzieci w wieku przedszkolnym; 

− uczniowie klas I - III; 

− uczniowie klas IV - VI; 

− uczniowie klas VII - VIII; 

− uczniowie szkół ponadpodstawowych; 

− dorośli. 

 

 

CELE KONKURSU  

− kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia; 

− rozwijanie wrażliwości estetycznej i kreatywności; 

− pobudzenie aktywności twórczej; 

− rozwijanie wyobraźni przestrzennej; 

− prezentacja talentów plastycznych. 

 

 

WARUNKI KONKURSU 

▪ Tematem konkursu jest własnoręcznie zrobiona ozdoba choinkowa dowolną 

techniką. 

▪ Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać z własnych materiałów jedną (1) 

ozdobę choinkową. Do pracy należy dołączyć czytelną metryczkę (imię i 

nazwisko, wiek/klasa, nazwa szkoły/adres zamieszkania), umieszczoną w 

widocznym miejscu. 

▪ Oprócz metryczki uczestnik wypełnia kartę udziału w konkursie, stanowiącą 

załącznik do regulaminu i dostarcza ją razem z pracą. 

▪ Prace powinny spełniać wszystkie „normy” choinkowe tzn.: być lekkie, 

dekoracyjne, posiadać odpowiednie zawieszenie. 

▪ Pracę konkursową należy dostarczyć do 19 grudnia 2022 r. do Gminnego 

Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym. 

 

 

NAGRODY 

▪ Organizatorzy konkursu przyznają dla laureatów konkursu dyplomy i nagrody 

rzeczowe za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.  

▪ Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo.      

 

 

 

 



DODATKOWE INFORMACJE 

▪ Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność 

organizatora oraz zostaną zaprezentowane i zawieszone na choince w GOK 

w Trzydniku Dużym.  

▪ Powołana przez organizatorów komisja oceniać będzie: 

− pomysłowość; 

− staranność wykonania; 

− różnorodność wykorzystanych materiałów; 

− nawiązanie do tradycji świątecznych; 

− ogólny wyraz artystyczny. 

▪ Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 grudnia 2022 r. 

▪ Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych i publikację wizerunku na zdjęciach zgodnie z celami statutowymi 

Organizatora. 

▪ Złożenie pracy konkursowej oznacza zgodę uczestnika, opiekuna i pedagoga 

i akceptację warunków niniejszego regulaminu. 

▪ Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym oświadcza, że wszystkie dane 

osobowe będą wykorzystane jedynie w celach informacyjnych dotyczących 

konkursu. Jednocześnie uczestnicy konkursu - autorzy prac i opiekunowie 

zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych 

dotyczących konkursu, podpisując metryczkę pracy. 

▪ Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 15 873 18 26. 

 

 
 
 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych 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 osobowych zwane RODO) - 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) uprzejmie informuję: 

2. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym z siedzibą: 

Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: inspektor.rodo@trzydnikduzy.pl, adres do 

korespondencji: Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży.  

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i promocji Konkursu na plakat antywojenny 

(Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym) na podstawie wyrażonej zgody w zakresie i celu 

określonym w treści zgody - art. 6 ust.1 lit. a RODO. 

4. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa. 

6. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (Rozdział III RODO - Prawa osoby, której dane 

dotyczą). 

7. Osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w Konkursie. 

9. Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika spotkań nie 

podlega uczestnik Konkursu decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.  

 

mailto:inspektor.rodo@trzydnikduzy.pl


Karta udziału 

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „RĘCZNIE ROBIONA OZDOBA CHOINKOWA” 
 

 

1. Nazwisko i imię* 

 

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

2. Wiek uczestnika konkursu/ klasa* 

 

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

3. Miejscowość zamieszkania/nazwa szkoły * 

 

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

4. Numer telefonu kontaktowego* 

 

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

 

 

* Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. decydując się na wzięcie udziału w Konkursie na plakat 

antywojenny - wypełnieniu karty udziału z zakresu danych osobowych - dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

Konkursu oraz oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „RĘCZNIE ROBIONA OZDOBA CHOINKOWA”. 

 

 

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

data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego/uczestnika konkursu 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

 
Niniejszym 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko): …………………………………………………………… 

na potrzeby GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „RĘCZNIE ROBIONA OZDOBA CHOINKOWA” 

(Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym): 

− udostępnienie informacji o Konkursie; 

− nieodpłatne wykorzystanie wizerunku członków mojej rodziny w materiałach promocyjnych 

organizatora w związku z udziałem w Konkursie. 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „RĘCZNIE 

ROBIONA OZDOBA CHOINKOWA” (Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym), a w szczególności z 

klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych wynikającą z art. 13 RODO. 

 

 

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

data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego/uczestnika konkursu 

 

 

 


