
 

REGULAMIN KONKURSU 

OZDOBA CHOINKOWA 

 

ORGANIZATOR KONKURSU: 

Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach, ul. Siedlecka 6A, 08-125 Suchożebry 

 

1. Cele konkursu: 

• kultywowanie tradycji własnoręcznego wykonywania ozdób choinkowych; 

- zdobycie wiedzy na temat popularnych wzorów, kształtów i technik 

wykonywania ozdób choinkowych po pojawieniu się na polskich wsiach 

zwyczaju strojenia wigilijnego drzewka (lata XX wieku); 

• budzenie u dzieci i dorosłych wrażliwości i wyobraźni plastycznej, 

• podtrzymywanie i popularyzacja tradycji Bożonarodzeniowej, 

• promowanie postaw twórczych, 

 

2.  Uczestnicy konkursu:  

• Przedszkole i kl. 0 

• Szkoły podstawowe (klasy I-IV), 

• Szkoły podstawowe (klasy V-VIII), 

• Szkoły średnie i dorośli 

 

3. Zasięg konkursu:  

Konkurs o zasięgu gminnym – gmina Suchożebry 

 

4. Forma prac: 

  Przedmiotem konkursu jest wykonanie ozdoby na choinkę. Przez ozdobę 

choinkową rozumie się: bombki, łańcuchy i dowolne tradycyjne ozdoby wiszące. 

• bombka, łańcuch, ozdoba powinna być przestrzenna, 

• wielkość i waga ozdoby musi umożliwiać zawieszenie jej na choince, 

• każda praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem i wiekiem, nazwą 

szkoły lub placówki,  

 



5.  Ocenie podlegać będą: 

• estetyka wykonania;  

• pomysłowość; 

• dobór materiałów użytych do wykonania pracy;  

• samodzielność wykonania; 

• nawiązanie do tradycji świątecznych 

 

6. Terminy: 

Termin składania prac – do 9 grudnia 2022 r.  

Miejsce : Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach,  

ul. Siedlecka 6A, 08-125 Suchożebry 

 

7. Przewidziane nagrody konkursowe: 

 Organizatorzy konkursu przewidują dla laureatów konkursu dyplomy i nagrody 

rzeczowe za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. 

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Gminnej Wigilii 

dnia 16 grudnia 2022 r. w Przygodach.  

Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane  

na wystawie pokonkursowej podczas ww. wydarzenia. 

Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania ozdobami choinkowymi 

(przechodzą na własność organizatora). 

 

8. Postanowienia końcowe 

Uczestnicy przesyłając prace na konkurs akceptują regulamin oraz wyrażają zgodę 

na bezpłatną publikację swoich prac – dla celów związanych z konkursem  

oraz wystawą pokonkursową. Prace złożone na konkurs nie są zwracane 

uczestnikom. 

 

Do pracy konkursowej dołączyć należy wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia - 

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

Klauzula RODO, opisująca przetwarzanie danych Uczestników, znajduje się  

w Załączniku nr 2. do Regulaminu. 

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie 

 



Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela Gminny Ośrodek Kultury  

w Suchożebrach, ul. Siedlecka 6A, 08-125 Suchożebry, tel. 501 878 999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTĘ ZGŁODSZENIOWĄ PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, 

DRUKOWANYMI LITERAMI I ODRĘCZNIE PODPISAĆ 

Załącznik nr 1. Do Regulaminu 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Uwaga : dla uczestników poniżej 18 roku życia oświadczenia składają 

rodzice/opiekunowie prawni 

Gminny Konkurs „Ozdoba choinkowa” organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury 

Suchożebrach. 

 

Imię .....................................................  

Nazwisko .....................................................  

Wiek uczestnika konkursu ……………… 

Miejscowość zamieszkania................................................................................................... 

Numer telefonu .......................................................... e-mail*.............................................. 

*Podanie tej informacji nie jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, ale ułatwi kontakt 

organizatorom. 

 

 

 

Wyrażam zgodę na mój udział/ udział mojego dziecka w Gminnym Konkursie „Ozdoba 

choinkowa” oraz oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego 

treść.  

 

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

(podpis autora pracy/ rodzica lub opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego/ mojego dziecka* w związku z udziałem w 

Konkursie Plastycznym „Ozdoba choinkowa”, w celu dokumentowania, promowania i 

rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez GOK 

Suchożebry. Zdjęcia publikowane będą na stronie internetowej WWW GOK Suchożebry, 

Gminy Suchożebry, w mediach społecznościowych (na platformie Facebook) oraz w prasie. 

 

    

…………………………………… 

czytelny podpis 

 

Zgodę wycofuję dn. ………………….…          

………………….………………… 

czytelny podpis 

 

INFORMACJA RODO 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 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 „RODO”), informuję że: 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana/dziecka jest: 

Gminny Ośrodek Kultury Suchożebry, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą: ul. Siedlecka 6a, 08-125 

Suchożebry, tel. 501 878 999. 

2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 

(IOD) – Pana Stefana Książka, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z 

IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl. 

3. Dane osobowe Pani/Pana/dziecka* (wizerunek) będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. 

Wyrażenie zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne. 

4. Wizerunek będzie przetwarzany w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o 

działaniach podejmowanych lub wspieranych przez GOK zgodnie z art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Wizerunek zostanie przekazany do upublicznienia na stronie internetowej WWW GOK Suchożebry, Gminy 

Suchożebry, w mediach społecznościowych (na platformie Facebook) oraz w prasie., zgodnie z zakresem 

wyrażonej zgody. 

6. Dane osobowe Pani/Pana/dziecka* będą przechowywane do chwili ustania celu przetwarzania, czyli 5 lat 

albo do odwołania zgody. 

7. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość dostępu do treści danych 

oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu. Przy  przetwarzaniu danych opartych na podstawie zgody przysługuje prawo do jej cofnięcia w 

dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, pod adres ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO. 

 

*- niewłaściwe skreślić 

 

 



Załącznik nr 2.do Regulaminu 

Klauzula informacyjna RODO 

W związku z zapisami 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że: 

1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Gminny Ośrodek Kultury Suchożebry, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą: ul. Siedlecka 6a, 08-

125 Suchożebry, tel. 501 878 999. 

2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 

(IOD) – Pana Stefana Książka, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z 

IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl. 

3. Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i 

przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie 

internetowej GOK oraz w mediach społecznościowych w związku z promocją działalności GOK, a także w 

celach archiwizacyjnych.  

4. Przetwarzanie Państwa danych wynika z zaakceptowania Regulaminu Konkursu. Podanie danych jest 

dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. 

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do 

osiągnięcia celów, o których mowa powyżej.  

6. Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą 

przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania z 

podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione 

podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie 

odrębnych umów. 

7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 

celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

8. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: 

o dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz otrzymania ich kopii, 

o żądania ich sprostowania, 

o usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

11.Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres 

Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod-sk@tbdsiedlce.pl. 

12.Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie 

Państwa danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla ww. skargi jest:  

 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

14.Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 

profilowaniu. 

15.Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

 

 


