
                           

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
pn. „Ozdoby choinkowe”

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Organizatorami konkursu są: 

1) Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w Tuchowie;
2) Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach.

2. Patronat lokalny objął Wójt Gminy Szerzyny Grzegorz Gotfryd.

II. CELE KONKURSU:
    1. Poznanie zwyczajów tradycyjnego dekorowania drzewka świątecznego.
    2. Podtrzymywanie tradycji rękodzielniczych związanych z okresem Bożego Narodzenia.
    3.  Poznanie  tradycyjnych  form  oraz  kształtów  i  materiałów  z  jakich  wykonywane  są  ozdoby
choinkowe. 
    4. Kultywowanie tradycji.
    5. Właściwe zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i dorosłym.

III. UCZESTNICY KONKURSU:
     1. Do udziału zapraszamy osoby w różnym wieku:

1) kat. I – dzieci klas I-IV szkół podstawowych,
2) kat. II – młodzież klas V-VIII szkół podstawowych,
3) kat III – młodzież szkół średnich i dorośli.

IV. ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
1. Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  wykonanie  przedmiotu  konkursu  tj.  ozdób

choinkowych, do wyboru:

1) ŁAŃCUCH CHOINKOWY – z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów, o długości nie
mniejszej niż 1,5 metra.

2) TRADYCYJNE  OZDOBY  CHOINKOWE  DOWOLNEGO  RODZAJU –  zdobne  
z tradycyjną formą ozdób, minimum 3 sztuki.

3) WSPÓŁCZESNE OZDOBY CHOINKOWE DOWOLNEGO RODZAJU – nawiązujące
do  tradycji,  ale  z  możliwością  łączenia  materiałów współczesnych,  tj.  koralików,  cekinów,
sreberek, brokatów, wstążek, tasiemek, itp. – minimum 3 sztuki.

2. Przedmiot  konkursu  należy  wykonać  własnoręcznie.  Podczas  tworzenia  można  wykorzystać
dowolne  materiały,  z  uwzględnieniem:  do  ozdób  tradycyjnych  –  materiałów   tradycyjnych  
i  ekologicznych.  Do  ozdób  współczesnych:  materiałów  tradycyjnych  z  połączeniem
współczesnych. 

3. Do każdej pracy powinna być przymocowana karteczka - Metryczka (stanowiąca załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu)  z danymi autora (imię, nazwisko, kategoria wiekowa, opis pracy)
oraz sznureczek, z możliwością zawieszenia.
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4.  Warunkiem dopuszczenia do udziału w konkursie jest dostarczenie wraz z pracą: Karty zgłoszenia
wraz  z  klauzulą  informacyjną  (stanowiącą  załącznik  nr  2  niniejszego  regulaminu).  
Za niepełnoletnich uczestników konkursu oświadczenie podpisuje jego rodzic lub opiekun prawny.

5.  Prace  muszą  stanowić  własność  uczestnika  konkursu  i  nie  mogą  być  nigdzie  wcześniej
publikowane.

6. Prace konkursowe nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne 
z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora praw własności złożonego egzemplarza pracy. 

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich do pracy na
następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej ilości publikacji i w dowolnym nakładzie,
używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń (np.: nośniki magnetyczne, elektroniczne,
optyczne,  CD-ROM,  wprowadzenie  do  obrotu,  wprowadzenie  do  pamięci  komputera,
opracowania),  a  także  prezentowanie  pracy  na  wystawach  i  imprezach  okolicznościowych
organizowanych  przez  organizatora  konkursu,  oraz  zgodą  na  ich  pierwsze  publiczne
wykorzystanie.

8. Zgłaszana praca powinna być zabezpieczona na wypadek uszkodzenia podczas transportu.

V. TERMIN:
1.  Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa 

w Szerzynach,  pod  adresem:  Szerzyny  159,  38-246 Szerzyny,  do  dnia  21  grudnia  2020  roku,  
w godzinach 8.00 – 14.00.

VI. KRYTERIA OCENY I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
1. Przesłane prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora, które wyłoni laureatów

pierwszych, drugich, trzecich miejsc i/lub wyróżnienia w każdej z kategorii. Laureaci otrzymają
nagrody rzeczowe i dyplomy.

2. Komisja oceniająca prace zwracać będzie uwagę na:
1) Wykorzystanie tradycyjnych wzorów, kształtów, materiałów;
2) Wykorzystanie materiałów do ozdobienia;
3) Staranność i estetykę wykonania prac;
4) Wkład pracy.

3.   Werdykt ustalony przez jury jest ostateczny.

4. Wyniki  konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej  Pogórzańskiego Stowarzyszenia
Rozwoju  w  Tuchowie  (www.psr.tuchow.pl)  oraz  na  stronie  internetowej  Gminnego  Centrum
Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach (www.gckicz.szerzyny.pl). 

VII.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Administratorem danych  osobowych  zbieranych  od  uczestników konkursu,  rodziców/opiekunów

prawnych, jest Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w Tuchowie oraz Gminne Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Szerzynach.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
a w szczególności 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,
zwanym dalej RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

3. Szczegółowe  informacje  w  aspekcie  przetwarzania  danych  osobowych  uczestników  konkursu,
rodziców/opiekunów prawnych  znajdują  się  w Karcie  zgłoszenia  wraz  z  Klauzulą  informacyjną
(stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).

4. Przystępując  do  udziału  w konkursie  uczestnik  lub  w  przypadku  uczestnika  niepełnoletniego  –
rodzic lub opiekun prawny: 

1) Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich lub swojego  dziecka (kategorie
danych:  imię  i  nazwisko,  wiek,  nr  telefonu)  w  celach  niezbędnych  do  zorganizowania  
i  przeprowadzenia  niniejszego  konkursu,  w  tym  w  celu  informacyjno-promocyjnym
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związanym  z  w/w  konkursem  na  stronie  internetowej  Pogórzańskiego  Stowarzyszenia
Rozwoju w Tuchowie (www.psr.tuchow.pl) oraz na stronie internetowej Gminnego Centrum
Kultury  i  Czytelnictwa  w  Szerzynach  (www.gckicz.szerzyny.pl).

2) Wyraża zgodę na wykorzystanie (przetwarzanie) zarejestrowanego i przekazanego wizerunku
swojego lub dziecka poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w internecie (w tym na stronie
internetowej Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w Tuchowie www.psr.tuchow.pl oraz
Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach (www.gckicz.szerzyny.pl), a także
zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.  Wyrażenie zgody obejmuje
przetwarzanie  wizerunku  swojego  lub  dziecka,  utrwalonego  jakąkolwiek  techniką  na
wszelkich  nośnikach  (w  tym  w  postaci  fotografii  i  dokumentacji  filmowej)  przez
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w Tuchowie oraz przez Gminnego Centrum Kultury i
Czytelnictwa w Szerzynach na potrzeby organizacji i przeprowadzenia ww. konkursu.

3) Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
4) Dla potrzeb ww. konkursu wizerunek uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form

elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami
innych osób na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.

5) Wizerunek uczestnika nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla uczestnika,
lub naruszać w inny sposób jego dóbr osobistych.

6) Jednocześnie  uczestnik  lub  w  przypadku  uczestnika  niepełnoletniego  -  rodzic/opiekun
prawny  oświadcza,  że  wykorzystanie  wizerunku  zgodnie  z  niniejszą  zgodą  nie  narusza
niczyich dóbr osobistych ani innych praw.

7) Powyższe oświadczenia ważne są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
wskazanych  w  klauzuli  informacyjnej  lub  do  momentu  ewentualnego  wycofania  zgody
uczestnika.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie. 

      VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Złożenie pracy przez uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego niniejszego regulaminu.

2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  dokonywania  indywidualnych  ustaleń  w  sprawach  spornych

związanych z konkursem, a nieobjętych niniejszym regulaminem. 
3. Wszelkie kwestie niezawarte w regulaminie rozstrzyga organizator.
4. W przypadku wprowadzenia odgórnych wytycznych związanych z epidemią COVID-19, organizator

zastrzega sobie prawo dokonania zmian w  niniejszym regulaminie.
5. Dodatkowych  informacji  o  konkursie  udziela  koordynator:  Renata  Górka,  tel.  146517446,  

w godzinach pracy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach, lub pod adresem e-
mail: kulturaszerzyny@onet.eu
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