
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO 

„OZDOBA BOŻONARODZENIOWA” 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy.  

     Patronat honorowy - Wójt Gminy Kamienica. 

II.  CELE KONKURSU 

1. Kultywowanie tradycji i zwyczajów Bożonarodzeniowych. 

2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczestników. 

3. Stworzenie możliwości prezentacji własnych prac.  

4. Zagospodarowanie wolnego czasu w dobie pandemii.  

5. Kształtowanie postaw proekologicznych. 

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Konkurs adresowany jest do: 

a)  uczniów szkół podstawowych  z terenu gminy Kamienica, 

b) grup przedszkolnych z terenu gminy Kamienica. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w kategoriach:  

b) uczniowie szkół  podstawowych, 

c) przedszkola. 

3. Prace dostarczone  na konkurs powinny być  pracami samodzielnymi. Dane autorów prac 

wraz z adresem zamieszkania i numerem telefonu należy umieścić na pracy tak, by dane te 

były możliwie jak najmniej widoczne. 

a) Warunkiem niezbędnym przy dostarczeniu pracy konkursowej jest doręczenie 

oświadczenia (RODO) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych / wizerunku 

uczestnika konkursu związanych z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy -  

według wzoru, który stanowi załącznik do regulaminu konkursu.   

4. „Ozdoby Bożonarodzeniowe” mogą zostać wykonane dowolną techniką z możliwością 

zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych np. 

drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna itp. 

5. Dostarczone prace nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest 

równoznaczne z przeniesieniem praw własności na organizatora.     



6. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Jury 

konkursowe. 

7. Każdy uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę.  

8. Galeria pokonkursowa wszystkich prac będzie dostępna w Internecie.  

IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Prace należy składać w GBP w Kamienicy do dnia 18.12.2021 r. do godz. 1300. 

2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Jury powołane przez organizatora.  

3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:  

a) pomysłowość i oryginalność pracy, 

b) wykorzystanie materiałów ekologicznych,  

b) dekoracyjność i kolorystyka,  

c) stopień trudności wykonania, 

d) estetyka wykonania, 

e) dobór materiałów. 

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

1. O wynikach laureaci zostaną poinformowani przez zamieszczenie wyników konkursu na 

stronie internetowej www.kamienica.net.pl  

VI. NAGRODY 

1. Organizator przyzna nagrody główne oraz wyróżnienia.  

VII. INFORMACJE DODATKOWE 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 18 33 23 082, tel. kom. 789 485 751 - 

Hilary Majewski.   

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

 

 

 

 

 

http://www.kamienica.net.pl/


 

Załącznik nr 1 

 

OŚWIADCZENIE 

 

W związku z uczestnictwem mojego dziecka 

 

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

w konkursie „Ozdoba Bożonarodzeniowa” organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury 

w Kamienicy, ja niżej podpisany (a) zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r., o ochronie 

danych osobowych, Dz. U. rok 2018 poz. 1000, wyrażam zgodę na umieszczanie danych 

osobowych mojego dziecka w bazie danych Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy.         

W rozumieniu ww. ustawy  o ochronie danych osobowych administratorem zbiorów 

danych, w których przetwarzane będą dane osobowe, jest Gminny Ośrodek Kultury             

w Kamienicy.   

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy  

wizerunku mojego dziecka w związku z udziałem w ww. konkursie „Ozdoba 

Bożonarodzeniowa”. 

 

 

 

………………………..……………..      ……………………..…..………….. 
        (miejscowość i data)            (podpis rodzica/ opiekuna) 
 

 

 

 

 


