
 

REGULAMIN KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO 

Postanowienia ogólne 

1. Poniższy regulamin określa zasady uczestnictw w konkursie bożonarodzeniowym. 

2. Konkurs organizowany jest przez gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie. 

3. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Bedlno. 

 

Cel konkursu: 

1. Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci. 

2. Uwrażliwianie na tradycję i wartości chrześcijańskie 

3. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnych form 

plastycznych. 

Założenia i warunki konkursu: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-15 lat w następujących kategoriach:  

- Przedszkole i klasy I-III – wykonanie pięknego aniołka świątecznego 

-  Klasy IV – VIII – wykonanie stroika bożonarodzeniowego.  

 

2. Na konkurs można zgłaszać tyko prace indywidualne, każdy uczestnik może zgłosić 

jedna pracę. 

3. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy plastycznej techniką dowolną. 

4. Format pracy: 

- Aniołki: ozdoba choinkowa lub w przypadku dzieci przedszkolnych ,może to być praca w 

formacie A4. 

- Stroiki bożonarodzeniowe: kompozycja lub wieniec.  

5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej 

prezentacji zgłoszonej pracy. 

6. Obowiązkowymi załącznikami są: 

Karta zgłoszenia (wzór do wypełnienia do pobrania) 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Prace nie spełniające tego warunku nie będą oceniane. 

7. Prace należy przesłać bądź dostarczyć osobiście do siedziby GOK- u w terminie do     

16 grudnia 2020r. Kontakt telefoniczny - 24 282-17-51 

8. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatora. 



9. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacja regulaminu i wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych. Zgłoszenie prac do 

konkursu jest równoznaczne z przekazaniem paw autorskich do ich na rzecz 

Organizatora, o których mowa w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U .z 1994r. Nr24, poz.83) oraz publikacji tych 

prac na stronie GOK i FB. 

10. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia 

zwycięzców i przyznania nagród. 

 

Wyłonienie zwycięzców i nagrody. 

1. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora.  

2. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna 

3. W konkursie będą przyznane trzy nagrody w każdej grupie wiekowej. Autorzy prac 

otrzymają dyplom i nagrody, a pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy. 

Organizator przewiduje wyróżnienia i upominki pocieszenia. 

4. Ogłoszenie wyników odbędzie się 18 grudnia 2020 r na stronie www Organizatora 

oraz na profilu w  mediach społecznościowych. 

5. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach indywidualnie, droga 

telefoniczna bądź elektroniczna. 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

w  GMINNYM OŚRODKU KULTURY W  BEDLNIE 

                      Zgodnie z art. 13 ust. 1 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. L. z 2016 r. Nr 119, 

str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO” oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. Poz. 1000), informuje się, że: 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie. 

Siedziba Administratora danych osobowych mieści się pod adresem: BEDLNO 28A,  99-311 BEDLNO. 

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych od 01 stycznia 2019 roku pełni Pani  Dorota Wiosetek - 

Kancelaria Prawnicza   w Kutnie, Aleje ZHP 3/21 tel. 603 914  003, e-mail wioszuk@wp.pl 

2.          Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez  Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie zadań 

i obowiązków wynikających z przepisów prawa*. 

3.          Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa. 

4.          Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych. 

Kryteria okresu przechowywania ustala się każdorazowo w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji. 

5.          Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przeniesienia 

danych do innego administratora. 

6.          Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, macie Państwo prawo do cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7.          Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki nr 

2, 00-193 Warszawa. 

8.          Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest konieczne i prawnie 

wymagane.  Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

*W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych należy zwrócić się do 

odpowiedniej komórki organizacyjnej, która przetwarza dane osobowe. 


