
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO 

„OZDOBA BOŻONARODZENIOWA” 

(w kat. dorośli – Szopka Bożonarodzeniowa) 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy 

oraz Gminna Biblioteka Publiczna 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. 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. 

c) w kategorii dorosłych - dla wszystkich pełnoletnich mieszkańców.  

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w kategoriach:  

a)kategoria Ozdoba Bożonarodzeniowa: przedszkola i uczniowie szkół podstawowych kl. I-III 

b)kategoria Ozdoba Bożonarodzeniowa: uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VIII 

c) kategoria Szopka Bożonarodzeniowa: pełnoletni mieszkańcy 

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, Sportu i 

Rekreacji  w Kamienicy -  według wzoru, który stanowi załącznik 1 i 2 do regulaminu 

konkursu.   



4. Dla kategorii przedszkola i uczniowie szkół podstawowych kl. I-III oraz uczniowie szkół 

podstawowych kl. IV-VIII 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. 

a) W kategorii dorośli  do wykonania jest szopka bożonarodzeniowa, która ma być pracą 

przestrzenną wykonaną 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 prac będzie dostępna w Internecie.  

IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Prace należy składać w GBP w Kamienicy do dnia 10.12.2022 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 zwycięzcy zostaną poinformowani przez zamieszczenie wyników konkursu na 

stronie internetowej www.kamienica.net.pl oraz  www.goksir.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.  

 

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


Załącznik 1 

 

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

 

Zgoda opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku osoby niepełnoletniej uczestniczącej w  

GMINNYM KONKURSIE BOŻONARODZENIOWYM – „OZDOBA BOŻONARODZENIOWA” 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego 

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

(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego) 

W związku z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy oraz Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Kamienicy; 34-608 Kamienica 426.   Zwracamy się z pytaniem o wyrażenie zezwolenia 

na używanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka/podopiecznego. 

 TAK  NIE. 

 Zezwalam na wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku dziecka/podopiecznego, zgodnie z 

poniższymi warunkami umownymi.  

 Oświadczający zezwala na rozpowszechnianie wizerunku dziecka/podopiecznego w szczególności dla celów 

reklamowych, promocyjnych i marketingowych, związanych z działalnością gospodarczą administratora, poprzez: 

 wykorzystywanie, w tym przez zwielokrotnianie i wprowadzanie do obrotu, fotografii  zawierających wizerunek, w 

celach reklamowych, promocyjnych lub marketingowych, z możliwością zarobkowego zastosowania, 

 publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, emisję, a także publiczne udostępnianie fotografii zawierających wizerunek, 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w 

sieci Internet, 

 publikację treści cyfrowych zawierających wizerunek, w obszarze witryn internetowych administratora, a także w 

obszarze wykorzystywanych przez administratora witryn internetowych administrowanych przez podmioty trzecie, 

w tym w ramach mediów społecznościowych. 

 

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych: 

 Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy z siedzibą w Kamienica 

426  (34-608).  Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@goksir.kamienica.net.pl  lub 

zadzwoń pod numer tel. (18) 332 30 82 

 Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod e-

mail: iod@goksir.kamienica.net.pl lub zadzwoń pod numer tel. 789 485 751 

 Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c)  i e) RODO 

oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w 

zakresie i celu określonym w treści zgody. 

 Dane w zakresie wizerunku będą przetwarzane do czasu cofnięcia zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku. 

 Informujemy o przysługującym prawie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

do usunięcia danych, jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 17 RODO, a także do wniesienia skargi do Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl. 

 Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia i realizacji umowy, a tym samym 

rozpowszechnienia wizerunku. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie i realizację tej umowy, a tym samym 

rozpowszechnienie wizerunku. 

 

…………………………      ……………………………         

miejscowość i data        podpis opiekuna prawnego  

 

 

mailto:biuro@goksir.kamienica.net.pl
mailto:iod@goksir.kamienica.net.pl


Załącznik 2 

 

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby niepełnoletniej uczestniczącej w  

GMINNYM KONKURSIE BOŻONARODZENIOWYM – „OZDOBA BOŻONARODZENIOWA” 

w kat. dorośli – Szopka Bożonarodzeniowa 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku  

W związku z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy oraz Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Kamienicy; 34-608 Kamienica 426.   Zwracamy się z pytaniem o wyrażenie zezwolenia 

na używanie i rozpowszechnianie wizerunku.  

 TAK  NIE. 

 Zezwalam na wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku dziecka/podopiecznego, zgodnie z 

poniższymi warunkami umownymi.  

 Oświadczający zezwala na rozpowszechnianie wizerunku dziecka/podopiecznego w szczególności dla celów 

reklamowych, promocyjnych i marketingowych, związanych z działalnością gospodarczą administratora, poprzez: 

 wykorzystywanie, w tym przez zwielokrotnianie i wprowadzanie do obrotu, fotografii  zawierających wizerunek, w 

celach reklamowych, promocyjnych lub marketingowych, z możliwością zarobkowego zastosowania, 

 publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, emisję, a także publiczne udostępnianie fotografii zawierających wizerunek, 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w 

sieci Internet, 

 publikację treści cyfrowych zawierających wizerunek, w obszarze witryn internetowych administratora, a także w 

obszarze wykorzystywanych przez administratora witryn internetowych administrowanych przez podmioty trzecie, 

w tym w ramach mediów społecznościowych. 

 

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych: 

 Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy z siedzibą w Kamienica 

426  (34-608).  Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@goksir.kamienica.net.pl  lub 

zadzwoń pod numer tel. (18) 332 30 82. 

 Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod e-

mail: iod@goksir.kamienica.net.pl lub zadzwoń pod numer tel. 789 485 751. 

 Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c)  i e) RODO 

oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w 

zakresie i celu określonym w treści zgody. 

 Dane w zakresie wizerunku będą przetwarzane do czasu cofnięcia zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku. 

 Informujemy o przysługującym prawie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

do usunięcia danych, jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 17 RODO, a także do wniesienia skargi do Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl. 

 Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia i realizacji umowy, a tym samym 

rozpowszechnienia wizerunku. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie i realizację tej umowy, a tym samym 

rozpowszechnienie wizerunku. 

 

 

 

…………………………      ……………………………            

miejscowość i data                                      podpis  

mailto:biuro@goksir.kamienica.net.pl
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