
REGULAMIN KONKURSU  

NA „NAJCIEKAWSZY STROIK LUB OZDOBĘ  BOŻONARODZENIOWĄ” 

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU: 

Organizatorami konkursu pt. „ NAJCIEKAWSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY" jest Gminny Ośrodek 

Kultury w Hyżnem, Hyżne 182, 36-024 Hyżne 

2. PRZEDMIOT KONKURSU: 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie stroika lub innej ozdoby Bożonarodzeniowej.  

2. Stroiki lub ozdoby powinny być tradycyjne - wykonane z naturalnych materiałów, takich jak: orzechy, 

suszone owoce, szyszki, kora, igliwie, ozdoby zrobione z bibuły, papieru, opłatka, nici, masy solnej, 

modeliny, słomy, siana, zboża, drewna, zasuszonych roślin, waty oraz elementów wykonanych samodzielnie. 

3. CEL KONKURSU: 

Celem konkursu jest: 

 kultywowanie i podtrzymywanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Bożego Narodzenia, 

 pobudzenie aktywności twórczej, 

 rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,  

 wymiana doświadczeń w zakresie dekoracyjnym, rozwijanie kreatywności, innowacyjności poprzez 

pobudzenie aktywności twórczej, 

 edukacja w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów związanych z 

obrzędowością ludową, 

4. UCZESTNICY KONKURSU: 

Konkurs będzie rozstrzygany w 3 kategoriach i skierowany jest do: 

1. Dzieci do lat 12 

2. Młodzieży 13-17 lat 

3. Dorosłych 18 + 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

1. Każdą pracę należy podpisać, tj. podać: imię i nazwisko, wiek, miejscowość, imię i nazwisko 

opiekuna/rodzica (dotyczy osób niepełnoletnich),  telefon kontaktowy. Metryczka stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu. 

2. Uczestnik zobowiązany jest podpisać oświadczenie RODO, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. (Oświadczenie dostępne będzie również w siedzibie GOK i będzie je można podpisać 

bezpośrednio przy złożeniu pracy). 

6. TERMIN ZŁOŻENIA PRAC: 

Stroiki lub ozdoby należy dostarczyć do dnia  18.12.2020 r.  do siedziby GOK w Hyżnem pod adresem Hyżne 182, 

codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 

7. KOMISJA KONKURSOWA: 

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez Organizatorów. 

Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac. 

Pryz wyborze najlepszych prac Komisja  będzie zwracała uwagę na: 

-oryginalność kompozycji, 

-brak elementów gotowych, 

-estetykę wykonania,        

-wykorzystanie materiałów naturalnych. 

 

 

 



 

8. IFORMACJE DODATKOWE: 

1. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom prac biorących udział w Konkursie. 

2. Prace będą wyeksponowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem oraz w internetowej prezentacji 

multimedialnej 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 22.12.2020 r.  

4. Lista laureatów będzie udostępniona na stronie internetowej GOK oraz Facebooku. 

5. Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe 

ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem oraz pamiątkowe dyplomy. 

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem organizatorom prawa do nieodpłatnego wykorzystywania 

wizerunków autorów i ich prac konkursowych . 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 

METRYCZKA 

1. Imię i nazwisko: ………………………………………………….…….................. 

2. Wiek:…………………………………………………………………..................... 

3. Miejscowość:………………………………………………………………………... 

4. Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego (dot. osób niepełnoletnich): 

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

5.Tel. kontaktowy :…………………………………………………………..…........... 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

ORAZ  ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym ujawnienie imienia i nazwiska oraz rozpowszechnienie wizerunku na 

potrzeby promocji organizowanego konkursu przez Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem w zakresie  niezbędnym do 

upublicznienia: 

□ na stronie internetowej www.gok.hyzne.pl,  www.hyzne.pl portalach społecznościowych prowadzonych przez GOK i Gminę 

Hyżne m.in. Facebook, Youtube 

□ w audycjach telewizyjnych,  

□ w audycjach radiowych,  

□ w wydawnictwach i w materiałach promocyjnych, gazetkach i broszurach 

□ w kronice GOK lub kronice okolicznościowej,  

□ w gablotach i na tablicach ściennych  

 

zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. oraz zgodnie z art. 81 ust. 1  

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1231).  

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

…..………………………………………... 

(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,  

s. 1, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem (adres: Hyżne 182, 36-024 Hyżne  tel. 172295038  

e-mail: gok@hyzne.pl) 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu upubliczniania wizerunku. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

w/w celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą lub jej przedstawiciel 

ustawowy cofnie zgodę. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1231). 

5. Dane osobowe zostaną opublikowane w w/w miejscach (nieograniczony krąg odbiorców).  

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem; 

• żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych (RODO). 

Ponadto informujemy, iż Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

Publikowanie danych osobowych znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej 

osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne. 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 

 


