
REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 

1. Organizator konkursu: 

Wójt Gminy Miękinia Jan Marian Grzegorczyn zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w 

„Konkursie Plastycznym na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową”. 

Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (załącznik do Regulaminu) należy składać do dnia 

18.12.2020 r. w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury lub nadsyłać pocztą na adres: 

Samorządowy Ośrodek Kultury 

ul. Kościuszki 43 

55-330 Miękinia 

z dopiskiem „Kartka świąteczna”. 

 

2. Cele konkursu: 

- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej, 

- rozwijanie wrażliwości estetycznej, 

- stworzenie możliwości własnych dokonań twórczych. 

 

3. Temat: 

Tematem konkursu jest interpretacja tytułowego hasła „Święta Bożego Narodzenia”. Zadaniem 

uczestników jest przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia w postaci kartki 

świątecznej. 

 

4. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców Gminy Miękinia w wieku 4-12 lat. 

Kategorie uczestników: 

- I grupa: 4-6 lat 

- II grupa: 7-9 lat 

- III grupa: 10-12 lat 

 

5. Zasady uczestnictwa: 

- każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną kartkę, 

- autorem kartki zgłoszonej do konkursu może być tylko 1 osoba. 

 

6. Forma:  

Prace należy wykonać ręcznie. 

Format prac dowolny, nie przekraczający wymiarów kartki a4. 

Wykonanie dowolną płaską techniką, umożliwiające ekspozycję. 

W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej. 

Wszystkie prace na odwrocie powinny być podpisane (imię i nazwisko, wiek autora). 

 

7. Rozstrzygnięcie konkursu: 

Komisja oceni prace według następujących kryteriów: 

- zgodność z tematem, 



- pomysłowość i oryginalność formy, 

- estetyka wykonania. 

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. 

Ogłoszenie wyników zostanie zamieszczone na stronie, wręczenie nagród nastąpi 22.12.2020 r. 

8. Prace zgłaszane do konkursu nie będą zwracane. 

9. Zasady przyznawania nagród: 

- o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, 

- Komisję powołuje Organizator, 

- decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna, 

- laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie, 

- autorzy najlepszych prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe, 

- autorzy prac przenoszą na Organizatora niczym nieograniczone prawa autorskie do przygotowanych 

prac. W tym celu uczestnik złoży stosowne oświadczenie podpisane również przez Rodzica lub 

Prawnego Opiekuna zamieszczone na karcie zgłoszeniowej. 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:        

Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini 

ul. Kościuszki 43 

55-330 Miękinia 

NIP: 913-15-14-106 

REGON: 932707614 

Tel. 71 735 92 01 

Fax: 71 735 92 00 

E-mail: kultura@miekinia.pl 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: 'iod@kultura.miekinia.pl' 

Dane są przetwarzane w celu udziału w Konkursie Plastycznym na Świąteczną Kartkę 

Bożonarodzeniową. 

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa. 

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.           

Dane osobowe będą przetwarzane na czas trwania Konkursu. 

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.    

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.                 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego 

przetwarzania nie występuje profilowanie. 
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KARTA ZGŁOSZENIOWA 

„KONKURS PLASTYCZNY NA ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ 

BOŻONARODZENIOWĄ” 
 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

WIEK UCZESTNIKA……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

GRUPA WIEKOWA…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

ADRES……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

TELEFON KONTAKTOWY…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam, iż jest mi znana treść Regulaminu Konkursu Plastycznego na Świąteczną Kartkę 

Bożonarodzeniową i akceptuję wszystkie jego postanowienia. 

2. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w 

niezbędnym zakresie na potrzeby konkursu, w tym również w zakresie niezbędnym dla 

korzystania z prac w sposób określony Regulaminem Konkursu. 

3. Zobowiązuję się do nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Organizatora konkursu całości 

autorskich praw do zgłoszonej przeze mnie pracy konkursowej. 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 


