
 

 

 

Bytom, dnia 09.12.2019 r.  

 

„Razem z mamą, tatą, ciocią, babcią …” 
czyli rodzinny konkurs plastyczny na najpiękniejszą choinkę 

REGULAMIN KONKURSU 

I. Postanowienia ogólne: 
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „AKTYWNE ŁAGIEWNIKI”.  
Celem konkursu jest: 
1. poznanie i zachowanie wybranych elementów plastyki obrzędowej świąt Bożego 
Narodzenia oraz najciekawszych tradycji związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia 
w kulturze polskiej; 
2. wywołanie radości z powodu zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz uczestnictwa 
bliskich osób we wspólnej zabawie; 
3. promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu z rodziną; 
4. organizowanie sytuacji sprzyjających wykorzystaniu posiadanych sprawności  
i umiejętności oraz kreatywności uczestników; 
5. rozwój wrażliwości estetycznej uczestników; 
6. zachęcanie do nawiązywania międzypokoleniowego dialogu. 
 
II. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla: RODZIN ŁAGIEWNICKICH 
2. Konkurs polegać będzie na wykonaniu przestrzennej choinki ozdobnej, o wymiarze 

min. 20 cm, max. 80 cm, dowolną techniką, z różnych materiałów, np. z szyszek, 
kawałków drewna, kamyków, pierników, makaronu, muszelek, itp.  

3. Jedna rodzina może zgłosić do Konkursu jedną pracę.  
4. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest dostarczenie – wraz z pracą – 

prawidłowo wypełnionej i podpisanej przez osobę pełnoletnią, karty zgłoszeniowej 
(załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz spełnienie warunków zapisanych w Regulaminie. 

5. Przedmiotem konkursu jest choinka bożonarodzeniowa. Praca przestrzenna  
o wysokości od 20 cm do 80 cm, wykonana dowolną techniką, bez użycia gotowych 
elementów. Do konkursu zgłaszają się rodziny (dziecko z co najmniej jedną osobą 
dorosłą z rodziny). Prace zgłoszone do konkursu muszą być zgodne z Regulaminem 
Konkursu, wykonane samodzielnie przez uczestników. Do każdej pracy należy 
dołączyć kartkę z czytelnie zapisanymi danymi, zawierającymi imiona i nazwisko 
autorów pracy. Kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1), należy dostarczyć razem  
z choinką.  

6. Brak karty zgłoszeniowej spowoduje wyeliminowanie pracy z konkursu.  
7. Prawa autorskie do prac wykonanych przez Uczestników konkursu powinny należeć 

do Uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność 
wobec Organizatora, w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu 



 

naruszenia ich praw, wskutek wykorzystania przez Organizatora prac zgodnie  
z niniejszym Regulaminem. 

8. Organizator nie dopuszcza prac, które przed dniem ogłoszenia Konkursu, były 
zgłoszone do innych konkursów 

9. Wszystkie prace zgłoszone na konkurs, przechodzą na własność Organizatora i nie 
będą zwracane Uczestnikom.  

 
III. Termin i warunki dostarczenia prac: 

1. Termin dostarczenia prac upływa 19 grudnia 2019 r. (decyduje data wpływu). 
2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 
3. Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy złożyć w sekretariacie Szkoły 

Podstawowej nr 28 im. Królowej Jadwigi w Bytomiu, ul. Armii Krajowej 40, 
(od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30). 

 
IV. Zasady oceny i przyznawania nagród: 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana przez Prezesa 
Stowarzyszenia „AKTYWNE ŁAGIEWNIKI” Komisja Konkursowa, zwana dalej 
Komisją. 

2. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 
3. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję. 
4. Jury podczas oceny prac weźmie pod uwagę oryginalność, estetykę pracy, zgodność  

z tematem, pomysłowość, nawiązanie do tradycji i wykorzystanie materiałów 
naturalnych, samodzielność wykonania.  

5. Komisja konkursowa wybierze trzy prace. Za zajęcie I, II, III miejsca, uczestnicy 
konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  

6. Wyniki konkursu zwierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną    
podane na stronie internetowej szkoły: www.szkola28online.bytom.pl oraz stronie 
facebook fb/aktywnelagiewniki 

7. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej 
odbędzie się 21 grudnia 2019 r. w Parafialnym Ośrodku Kultury i Sportu (POKiS) 
Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jana Nepomucena w Łagiewnikach przy ulicy 
Armii Krajowej, w trakcie imprezy „Wigilia Łagiewnicka”.  

 
V.  Ochrona danych osobowych: 
Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość podania do publicznej wiadomości 
informacji o laureatach. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku,  
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926  
z późniejszymi zmianami), na potrzeby przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców  
i przyznania nagród.  
  

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

 
Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Razem z mamą, tatą, ciocią, babcią …” 

czyli rodzinny konkurs plastyczny na najpiękniejszą choinkę 
 
 

Prosimy wypełniać drukowanymi literami lub komputerowo 
 
 
1. Imiona i nazwiska uczestników konkursu, stopień pokrewieństwa z dzieckiem:  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. Nazwa szkoły, przedszkola, do którego uczęszcza dziecko, uczeń: 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
3. Telefon kontaktowy: 
 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników, zawartych w karcie zgłoszenia, 

w celu udziału w Konkursie plastycznym pod tytułem „„Razem z mamą, tatą, ciocią, babcią …” 
czyli rodzinny konkurs plastyczny na najpiękniejszą choinkę, dla celów promocji 
konkursu przez organizatorów, w zakresie określonym w Regulaminie. 
 
 
 

 
 
 
…………………, dnia …………………… 2019 r.          ……………………………………………… 
                                                                                                 data, podpis dorosłego uczestnika konkursu 
  

 
 
 



 

 
 

Informacja o danych osobowych 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Aktywne 
Łagiewniki”.  

2. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału 
w Konkursie i wykonania autorskich praw majątkowych. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych 
osobowych, to niemożliwym będzie w szczególności ocena choinki, przyznanie Nagrody. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji Konkursu oraz wystawy 
pokonkursowej, wykonywania autorskich praw majątkowych do choinki, w celu 
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze takich jak: 
przetwarzanie danych związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, archiwizacją oraz 
w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora w postaci dochodzenia roszczeń oraz obrony przed takimi roszczeniami. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), c) 
oraz f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). 

5. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich i Dziecka danych, ich prostowania, żądania ich 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, żądania zaprzestania 
przetwarzania,  przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. Administrator może udostępnić Pani/Pana dane osobowe jeśli będzie to konieczne  
do organizacji Konkursu, praw i obowiązków Administratora lub wynikać będzie 
z przepisów prawa.  

7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pan danych podmiotom trzecim, 
organizacjom międzynarodowym i nie będzie dokonywał tzw. profilowania. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

 w celu organizacji Konkursu do czasu jego rozstrzygnięcia lub cofnięcia zgody, 
 w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, do czasu 

wygaśnięcia tych obowiązków, 
 w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora, do czasu ustania prawnej możliwości ich realizacji, a w szczególności 
do upływu okresu przedawnienia roszczeń. 

 
 

 
 
Data ……………………………  Podpis dorosłego uczestnika konkursu  ……………………………………… 


