
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„GORE GWIAZDA JEZUSOWI” 
 

I. Organizator 

 

Organizatorem Konkursu jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Sport Gminy Mielec  

z siedzibą w Chorzelowie, Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów, tel. 17 584 14 83. 

 

II. Cele założenia organizacyjne i warunki Konkursu 

 

1. Celem Konkursu pt. „GORE GWIAZDA JEZUSOWI” jest: 

- podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych,  

- rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, 

- kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez poznawanie i stosowanie różnych form 

plastycznych, 

- inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych, 

- upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska i wykorzystaniu materiałów  

z recyklingu, 

- prezentacja gwiazdy bożonarodzeniowej jako element kultury chrześcijańskiej, 

- integracja rodzin przy wspólnej pracy przy wykonaniu pracy Konkursowej. 

2. Tematem Konkursu „GORE GWIAZDA JEZUSOWI” jest praca plastyczna 

przedstawiająca Gwiazdę Bożonarodzeniową. 

3. Zadanie polega na wykonaniu przestrzennej gwiazdy betlejemskiej w dowolnej technice 

plastycznej. 

4. Stelaż gwiazdy można wykonać z drewna, plastiku, tektury lub innych dostępnych 

materiałów z recyklingu,  a następnie pięknie ozdobić.  

5. Pracę Konkursową należy wykonać w formie przestrzennej, o wymiarach nie 

przekraczających 30 x 30 x 30 cm. 

6. Prace Konkursową należy opatrzyć czytelną metryczką, zawierającą następujące 

informacje:   

- imię, nazwisko autora pracy plastycznej, 

- klasę oraz nazwę szkoły, 

- imię, nazwisko nauczyciela przygotowującego do Konkursu. 

7. Prace niepodpisane nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu. 

8. Prace nadesłane na Konkurs mogą być pracami wykonanymi zarówno indywidualnie, jak 

i przy współpracy rodziców lub opiekunów – przygotowanie stelażu gwiazdy. 

9. Wszystkie prace biorące udział w Konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie 

pokonkursowej. 

10. Konieczne jest załączenie formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia 

rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu (załącznik nr 1), deklaracji RODO 

(załącznik nr 2). Dane osobowe uczestników są pozyskiwane wyłącznie do celów 

Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 



 

III. Kategorie Konkursowe 

 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych terenu 

Gminy Mielec oraz ich opiekunów. W przypadku przygotowania stelażu gwiazdy 

dopuszcza się pomoc rodziców lub opiekunów.  

2. Uczestnicy Konkursu oceniani będą w trzech kategoriach wiekowych: 

- I kategoria wiekowa: dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie klas „0” szkół 

podstawowych, 

- II kategoria wiekowa: uczniowie klas I-III szkół podstawowych, 

- III kategoria wiekowa: uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych. 

 

IV.  Ocena prac Konkursowych oraz nagrody 

 

1. Komisja artystyczna powołana przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia 

najlepszym uczestnikom Konkursu wg następujących kryteriów: 

- wartość artystyczna i ogólne wrażenie estetyczne, 

- estetyka wykonania pracy Konkursowej. 

- wykorzystanie oryginalnych materiałów i technik dekoracyjnych, 

pomysłowość i oryginalność wykorzystania materiałów z recyklingu.  

2. Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.  

3. Dla laureatów Festiwalu przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe. 

4. Prace Konkursowe należy dostarczyć do Ośrodka Kultury w Chorzelowie  

w nieprzekraczalnym terminie do 12 grudnia 2022 r. 

 

V.  Postanowienia końcowe 

 

1. Autorzy zgłaszanych prac wyrażają zgodę na publikowanie zwycięskich prac i fotografii 

prac na wszelkich polach eksploatacji.   

2. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, akceptuje jego regulamin. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu           

w przypadku zamian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń, mających wpływ 

na organizowanie Konkursu. 

 

Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Anna Surowiec 

 

pod nr telefonu 17 584 14 83. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do Regulaminu Konkursu 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU  

„GORE GWIAZDA JEZUSOWI” 

 

1. Tytuł pracy: 

 

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

 

2. Imię i nazwisko uczestnika Konkursu: 

 

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

 

3. Szkoła i klasa/grupa uczestnika Konkursu: 

 

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

 

4. Imię i nazwisko nauczyciela: 

 

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

 

5. Dane kontaktowe nauczyciela/opiekuna telefon, e-mail: 

 

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

 

 

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

data                         podpis nauczyciela 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA 

 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu. 

2. Oświadczam, że praca Konkursowa, nie była nigdzie wcześniej publikowana, ani 

przedstawiona na innych konkursach oraz, że nie narusza praw osób czy podmiotów 

trzecich. 

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy 

Konkursowej, w zakresie określonym w Regulaminie Konkursu plastycznego               

pt. „GORE GWIAZDA JEZUSOWI”. 

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych 

osobowych. 

 

 

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

data                        podpis rodzica / opiekuna prawnego  



Załącznik nr 2  

do Regulaminu Konkursu 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

KONKURS PLASTYCZNY  

„GORE GWIAZDA JEZUSOWI” 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.           

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)          

i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy 

Mielec informuje: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu             

z siedzibą w Chorzelowie 307, 39-331 Chorzelów.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod.jednostki@ug.mielec.pl  

i nr telefonu: (17) 774 56 65. 

3. Dane osobowe tj.: nazwiska, imiona, dane adresowe, nr telefonu, PESEL, dane opiekuna prawnego będą 

przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z:  

- art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz.  

1191 t.j.), 

- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 862 t.j.). 

4. Dane osobowe będą wyłącznie przekazywane podmiotom uprawnionych do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z: 

– Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych,  

– Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie 

klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów 

państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. 

7. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeżeli dane są przetwarzane na 

podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa. 

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. 

9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z wyżej wymienionych ustaw jest obligatoryjne, 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Podanie 

dodatkowych danych jest dobrowolne.  

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,     

w tym profilowaniu. 

11. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora. 

 

 

 



KLAUZULA ZGODY 
 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich (i mojego dziecka) przez 

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec, Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów w zakresie 

potrzebnym do udziału w Konkursie plastycznym „GORE GWIAZDA JEZUSOWI”. Zostałem 

poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż konsekwencją 

niewyrażenia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału    

w konkursie. 

 

 

 

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

(miejscowość i data)              (podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na wykorzystanie przez Samorządowy Ośrodek Kultury    

i Sportu Gminy Mielec, Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów wizerunku mojego lub mojego dziecka do 

celów publikacji zdjęć i filmów z konkursu plastycznego „GORE GWIAZDA JEZUSOWI” na 

internetowej stronie SOKIS, Urzędu Gminy Mielec oraz na tablicach informacyjnych.  

Zostałem poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż konsekwencją 

niewyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku mojego lub mojego dziecka będzie brak możliwości 

umieszczania zdjęć, filmów itp. 

 

 

 

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

(miejscowość i data)              (podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na wykorzystanie przez Samorządowy Ośrodek Kultury    

i Sportu Gminy Mielec, Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów wizerunku mojego lub mojego dziecka do 

realizacji reportażu przez dziennikarzy prasowych lub telewizyjnych do celów publikacji w środkach 

masowego przekazu (prasa, telewizja). 

Zostałem poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż konsekwencją 

niewyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku mojego lub mojego dziecka będzie brak możliwości 

przeprowadzenia stosownego reportażu. 

 

 

 

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

(miejscowość i data)               (podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

 


