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Regulamin Konkursu na 

Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową 

 

§1 

Cele konkursu: 

1. Pielęgnowanie zwyczajów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia. 

2. Rozwijanie zmysłu estetycznego i ujawnienie inwencji twórczej dzieci, młodzieży 

oraz dorosłych. 

3. Doskonalenie sztuki projektowania i twórczego tworzenia. 

4. Integracja członków rodziny. 

5. Twórcze zaangażowanie członków rodziny w realizację projektu. 

 

§2 

Tematyka konkursu: 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej (tzn. nie może 

to być praca narysowana / namalowana na kartce papieru) - szopki 

Bożonarodzeniowej statycznej. 

 

§3 

Uczestnicy: 

1. Konkurs skierowany jest do rodzin z Gminy Gostynin. 

2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

 

§4 

Warunki uczestnictwa: 

1. Jedna rodzina może zgłosić do konkursu tylko jedną szopkę Bożonarodzeniową. 

2. Szopka powinna być wspólną pracą rodziny. 

3. Wszystkie elementy szopki muszą być wykonane samodzielnie - nie będą 

przyjmowane prace z gotowymi elementami, dostępnymi w handlu (należy 

zrezygnować z gotowych lalek, figurek, plastikowych zwierzątek, pocztówek, itp.) 

oraz stabilnie przymocowane. 

4. Technika wykonania i rozmiar szopki są dowolne. 
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5. Dopuszcza się wykonanie szopki z zastosowaniem różnych materiałów, np. 

spożywczych, takich jak: makaron, kasza, ryż, itp., papierniczych, drewnianych, 

plastikowych czy naturalnych surowców typu: słoma, siano, piórka, patyczki, kora 

drzew, mech, szyszki, itp.). 

6. Do wykonanej szopki należy dołączyć Kartę Zgłoszeniową wraz z podpisaną Klauzulą 

informacyjną, stanowiące Załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac 

niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów 

technicznych. 

8. Rodzina zgłaszająca pracę do Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na: 

 utrwalanie przez Organizatora wizerunku uczestników konkursu w formie 

fotografii; 

 nieodpłatne  wykorzystanie przez  Organizatora  wizerunku uczestników konkursu 

utrwalonego w związku z udziałem w konkursie, do celów dokumentowania 

i promowania działalności Organizatora, w szczególności poprzez zamieszczanie 

na stronie internetowej oraz na profilu facebookowym Gminnego Centrum Kultury 

i Tradycji Wsi Gminy Gostynin, jak i stronie internetowej Urzędu Gminy 

Gostynin, w prasie, wystawach dotyczących Organizatora; 

 nieodpłatną publikację wykonanych prac, na stronie internetowej oraz na profilu 

facebookowym Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin, jak i 

stronie internetowej Urzędu Gminy Gostynin, w prasie, wystawach dotyczących 

Organizatora w celach promocyjnych i reklamowych związanych z działalnością 

Organizatora.  

9. 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), ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 

2004 r. Prawo telekomunikacyjne, dane osobowe uczestników będą wykorzystane 

przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i ogłoszenia wyników. Poprzez 

podanie danych osobowych uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie ich imion 

i nazwisk w Internecie i prasie.   
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§5 

Termin: 

1. Szopkę Bożonarodzeniową należy dostarczyć do Gminnego Centrum Kultury  

i Tradycji Wsi Gminy Gostynin, Białe 33, 09-500 Gostynin, w godzinach od 8:00 do 

16:00 w nieprzekraczalnym terminie od 30 listopada 2020 r. do 11 grudnia 2020 r. 

Szczegółowych informacji udziela Organizator konkursu pod numerem telefonu 601-

391-168, e-mail: centrumkultury@gminagostynin.pl.  

 

§6 

Kryteria oceny: 

1. Prace zostaną ocenione przez powołaną w tym celu przez Organizatora Komisję 

Konkursową, zwana dalej Komisją. 

2. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:  

a) dobór i wykorzystanie materiałów; 

b) wkład pracy; 

c) estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji; 

d) walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki). 

e) ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu. 

3. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez 

Komisję. 

4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

 

§7 

Ogłoszenie laureatów: 

1.  Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody finansowe za pierwsze trzy miejsca oraz 

wyróżnienia. 

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej i profilu 

facebookowym Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin  

w Białem, stronie internetowej Urzędu Gminy Gostynin oraz przekazane do 

wiadomości uczestników. 
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3. O dokładnym terminie wręczenia nagród i dyplomów laureaci konkursu zostaną 

powiadomieni telefonicznie. 

 

§8 

Postanowienia końcowe: 

1. Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne dalsze wynagrodzenia z tytułu 

wykonania i dostarczenia Szopki Bożonarodzeniowej do Organizatora oraz 

korzystania przez Organizatora z nagrodzonych prac. 

2. Przystępując do konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową wszyscy uczestnicy 

potwierdzają zapoznanie się z treścią Regulaminu, akceptują jego postanowienia 

i zobowiązują się do ich przestrzegania. 

3. Ekspozycja wszystkich konkursowych prac zorganizowana zostanie w Gminnym 

Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem w terminie od 15 grudnia 

2020  r. do 8 stycznia 2021 r. Po tym terminie wykonawcy szopek będą mogli odebrać 

swoje prace. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany regulaminu konkursu lub 

unieważnienia konkursu bez podawania przyczyn. 

5. Interpretacja niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Gminnego 

Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin. 

6. Dodatkowych informacji udziela organizator konkursu: 

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem,  

tel: 601-391-168, e-mail: centrumkultury@gminagostynin.pl 
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KARTA ZGŁOSZENIOWA 

na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową 

 

1. Imiona i nazwisko autorów pracy oraz stopień pokrewieństwa (wiek dzieci): 

 

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

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

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

 

2. Adres zamieszkania: 

 

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

 

3. Telefon kontaktowy:  

 

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

 

4. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu i w pełni go 

akceptuję. 

 

5. Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 

formularzu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 

r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) w zakresie koniecznym do 

prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz w celach promocji przedsięwzięcia.  

 

6. Wyrażam/y zgodę na wykorzystywanie wizerunku, w postaci fotorelacji z 

uroczystego wręczenia dyplomów i nagród, w materiałach reklamowych Gminnego 

Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin oraz Gminy Gostynin,  

w szczególności: w mediach,  stronach internetowych, itp. 

 

7. Oświadczam/y, że dostarczona Szopka Bożonarodzeniowa jest wynikiem naszej 

samodzielnej twórczości. 

 

………………………………………….  

Czytelny podpis rodziców / opiekunów prawnych
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Klauzula informacyjna 

 

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych informuję, iż:  

1. Administratorem i odbiorcą danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Tradycji 

Wsi Gminy Gostynin, Białe 33, 09-500 Gostynin, reprezentowane przez Dyrektora.  

2. Dane osobowe takie jak: Imiona i nazwisko autorów pracy, adres zamieszkania, telefon 

kontaktowy będą przetwarzane w celu realizacji konkursu na Rodzinną Szopkę 

Bożonarodzeniową.  

3. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym osobom trzecim. 

4. W przypadku zajęcia miejsc 1-3 oraz wyróżnień dane osobowe (imiona, nazwisko) zostaną 

udostępnione na stronie internetowej oraz profilu facebookowym Gminnego Centrum Kultury 

i Tradycji Wsi Gminy Gostynin oraz na stronie Urzędu Gminy Gostynin.  

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych swoich i dzieci oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie 

danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie.  

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, oraz nie będą 

profilowane.  

 

Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i dzieci danych osobowych w celu 

przeprowadzenia konkursu na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową, oraz na umieszczenie 

danych osobowych takich jak imiona i nazwisko na stronie internetowej oraz profilu 

facebookowym Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin oraz na stronie 

Urzędu Gminy Gostynin pod warunkiem, że zajmę miejsce od 1-3 lub dostanę wyróżnienie.  

Oświadczam, że zapoznałem (- am) się z klauzulą informacyjną.  

 

………………………………………….  

Czytelny podpis rodziców / opiekunów prawnych



 

 


