
Regulamin konkursu  

 

  na Bożonarodzeniowy stroik, szopkę, ozdobę choinkową i kartkę świąteczną 

 

Organizator: 

Chobieński Ośrodek Kultury 

Chobienia, Rynek 6 

59-305 Rudna 

e-mail: chok-chobienia@wp.pl 

 

Cele konkursu: 

• Kultywowanie tradycji ludowej poprzez tworzenie ozdób w okresie świąt Bożego Narodzenia,  

poszerzenie i popularyzowanie wiedzy artystycznej o tradycjach i  zwyczajach związanych ze 

Świętami wśród dzieci i młodzieży, łączenie pokoleń w przekazywaniu tradycji 

bożonarodzeniowych. 

Regulamin Konkursu: 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie prac, które zostaną ocenione w następujących kategoriach: 

- stroik bożonarodzeniowy 

- szopka bożonarodzeniowa 

- ozdoba choinkowa /min. 5 szt./ 

- kartka świąteczna /min. 5 szt./ 

2. Technika wykonania prac jest dowolna, preferowane materiały naturalne, wykonane własnoręcznie. 

3. Prace konkursowe muszą być czytelnie opisane w widocznym miejscu: tytuł pracy, imię i nazwisko, 

klasa, szkoła, przedszkole oraz wiek autora. Prace zakupione, zgłoszone do konkursu, nie będą oceniane. 

4. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jedną pracę z każdej kategorii. 

5. Konkurs  ma charakter otwarty  i adresowany jest do wszystkich zainteresowanych. 

6. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Przy ocenie prac, jury zwracać będzie 

szczególnie na: estetykę wykonania, pomysłowość, tradycje bożonarodzeniowe oraz samodzielność 

wykonania.  

7.Jury dokona oceny w następujących kategoriach wiekowych: 

- Kategoria wieku przedszkolnego 

- Kategoria Szkoła Podstawowa klas I – III 

- Kategoria Szkoła Podstawowa klas  IV – VII  

- Kategoria osoby dorosłe od 16 lat wzwyż 

W szczególnych przypadkach jury może zmienić podział na inne kategorie wiekowe uczestników. 

8. Postanowienia końcowe - zgłoszenie stroików do konkursu jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu i  przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatora. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania wszystkich prac zgłoszonych do konkursu. Prace 

konkursowe będą wystawione na kiermaszu bożonarodzeniowym lub rozdane wg  uznania. 

10.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałych podczas transportu.  

11. Prace konkursowe należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10.12.2020r.   

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu konkursu, przerwania lub odwołania 

konkursu . 

13. Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Chobieńskim Ośrodku Kultury pod numerem tel. 76 

8 439 519 lub 76 8 439 509 

14. prace konkursowe można również składać w świetlicach wiejskich Chobieńskiego Ośrodka Kultury 

15. RODO:  

  *Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Organizatora w celach wynikających z regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018r., poz.1986 z późn. zm. 
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*Uczestnik  konkursu wyraża zgodę na zamieszczenie przez Chobieński Ośrodek Kultury wizerunku  

swojego /dziecka  biorącego udział w konkursie, w celu promocji wydarzenia i podania do wiadomości 

publicznej wyników konkursu. 

* Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że uczestnikom konkursu 

przysługuje prawo dostępu do treści danych swoich /dziecka, poprzez  poprawienie ich oraz żądania ich 

usunięcia jak również wycofania powyższej zgody. 

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej PL), dalej RODO 

 

informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych będzie Chobieński Ośrodek Kultury. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 8439 519, mail:  iodags@iodags.pl 

3. Dane osobowe moje/dziecka będą przetwarzane podczas całego cyklu imprez: festynów/ zajęć/ 

wycieczek/ konkursów/ turniej związanych z istnieniem Chobieńskiego Ośrodka Kultury na podstawie 

udzielonej zgody. 

4. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych CHOK. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom. 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych/ do danych osobowych dziecka, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie 

miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 


