
Regulamin konkursu pt. 

„Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa” 
 

 
 

I. Organizator 

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie 

 

 

II. Cele konkursu 

 

 Celami konkursu są: 

 1. Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. 

 2. Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. 

 3. Rozwijanie wyobraźni plastycznej i zdolności manualnych. 

 4. Inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych. 

 

III. Warunki uczestnictwa, tematyka i zasady konkursu 

 

 1. Uczestnikami konkursu mogą być  dzieci przedszkolne, dzieci i młodzież szkolna (do 17 lat) oraz 

osoby dorosłe, które są lub będą czytelnikami  Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie lub Filii w 

Bukowiu lub Filii w Idzikowicach. 

 2. Prace konkursowe powinny nawiązywać do tematyki Świąt Bożego Narodzenia. 

 3. Prace można wykonać w dowolnym formacie przy wykorzystaniu różnych technik. 

 4. Praca musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu. 

 5. Prace należy czytelnie  podpisać imieniem i nazwiskiem autora. 

 6. Prace przechodzą na własność Organizatora. 

 7. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie do Gminnej Biblioteki Publicznej         

w Wilkowie pracy wraz z: 

  1) kartą zgłoszenia – stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu; 

  2) oświadczeniem o wyrażeniu zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka                              

w konkursie – stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu; 

  3) zgodą na przetwarzanie danych osobowych – stanowiącą załącznik Nr 3 do 

niniejszego                                     Regulaminu 

w terminie do 4 grudnia 2019  r. 

 8. Uczestnik konkursu może zgłosić w swojej kategorii tylko jedną pracę. 

  

IV. Ocena prac, ogłoszenie wyników, nagrody 

 

 1. O wyłonieniu zwycięzców zdecyduje Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.   

  2. Komisja  będzie oceniać prace w trzech kategoriach: 

  1) dzieci przedszkolne; 

  2) dzieci i młodzież szkolne (do 17 lat); 

  3) osoby dorosłe. 



 3. Komisja przyzna w każdej kategorii nagrody rzeczowe. 

 4.  Kryteria oceny prac: 

  1) zgodność z tematem konkursu; 

  2) jakość wykonania; 

  3) oryginalność; 

  4) stopień trudności wykonania. 

 5. Komisja konkursowa podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku równej liczby głosów 

rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji konkursowej. 

 6. Decyzja Komisji jest ostateczna i wiążąca oraz nie podlega procedurze odwoławczej. 

 7. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy,  a laureaci otrzymają nagrody 

rzeczowe oraz dyplomy. 

 8. O wynikach konkursu nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni telefoniczne. 

 9. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana nie później niż 9 grudnia 2019 r. 

 10. Rozdanie nagród odbędzie się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowie, o terminie 

wręczenia nagród  laureaci zostaną powiadomieni telefoniczne. 

 11. Organizator planuje wystawę pokonkursową prezentującą wybrane prace w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Wilkowie. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac uczestników konkursu do celów 

promocyjnych konkursu oraz ich nieodpłatnej publikacji z zachowaniem praw autorskich. 

 2. O wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                           Załącznik Nr 1 
                                                                                          do Regulaminu konkursu pt. 

                                                                                         „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa” 
 

                                                                                                                
 

 

 

   KARTA ZGŁOSZENIA 

do konkursu pt. 

„Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa” 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO                      AUTORA 

PRACY 

 

 

 

 

 

KONTAKT 

 

TEL. 

 

 

 

 

KATEGORIA 

 

 

 

 

PLACÓWKA OŚWIATOWA 

(PEŁNA NAZWA) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            …………………………………………………………………………………….. 
                                                                            (data i czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                        Załącznik Nr 2 
                                                                                        do Regulaminu konkursu pt. 

                                                                                       „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa” 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .............………………………...................… 

(imię i nazwisko dziecka) w konkursie pn. „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”, którego 

organizatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie, a także nieodpłatne wykorzystanie jego 

wizerunku i fotografii jego prac do celów promocyjnych i reklamowych. 

Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki. 

 

 

………......................... 

                                                                                                                                                                                                                                               (data i podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Załącznik Nr 3 
                                                                                        do Regulaminu konkursu pt. 

                                                                                       „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa” 

 

Wilków, dn. ……………………………. 

 

…………………………………………….    



        (imię i nazwisko autora pracy) 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a oraz 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 (Dz.Urz. UE Nr L 119/1 z dnia 04.05.2016 r.), dalej RODO wyrażam 

zgodę na przetwarzanie niżej wymienionych danych osobowych dziecka. 

Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania w podanym niżej zakresie. 

Lp. Zakres danych – zgoda Cel przetwarzania 

Podstawa prawna 

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych 

1 

Imię i nazwisko, wizerunek 

cel – dokumentacja i 

promocja konkursu 

organizowanego przez 

Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Wilkowie 

- podstawa prawna – art. 

6 ust. 1 lit. a RODO – 

osoba, której dane 

dotyczą wyraziła zgodę 

na przetwarzanie swoich 

danych osobowych 

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie, 

użytkownicy strony internetowej Gminy Wilków, 

czytelnicy gazety Gminnego Informatora 

Świerczowa-Wilkowa, czytelnicy materiałów 

Gminy Wilków, galerii zdjęć, tablic ogłoszeń 

 

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO,  przyjmuję do wiadomości, że: 

1) Administratorem danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie z siedzibą  przy ul. Wrocławskiej 16, 

46-113 Wilków, tel.  77 419 55 08, e-mail: biblioteka@wilkow.pl; 

2) Inspektorem Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowie jest Pani 

Katarzyna Winiecka, tel. 77 419 55 08, e-mail: k.winiecka@wilkow.pl; 

3) Dane będą przetwarzane zgodnie z określonym wyżej celem; 

4) Dane będą udostępniane wyłącznie podanym wyżej odbiorcom; 

5) Dane będą przechowywane przez okres zamieszczenia informacji promocyjnych na stronie internetowej Gminy 

Wilków, w gazecie Gminnej Informator Świerczowa-Wilkowa, w materiałach promocyjnych Gminy Wilków,                 

w galerii zdjęć, na tablicy ogłoszeń; 

6) Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w 

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

przed jej cofnięciem; 

7)  Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy 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 (Dz.Urz. UE Nr L 119/1 z dnia 04.05.2016 r.); 

mailto:k.winiecka@wilkow.pl


8) Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny; 

9) Dane podaję dobrowolnie, przy czym niewyrażenie zgody jest jednoznaczne z brakiem możliwości wzięcia 

udziału w konkursie. 

  

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

                                                                                          (Data, podpisy rodziców lub opiekunów prawnych/ 

                                                                             podpis autora pracy konkursowej – (w przypadku osób dorosłych)) 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


