REGULAMIN
Konkursu na kartkę bożonarodzeniową z życzeniami
§1
Organizator
Organizatorem konkursu plastycznego zwanego dalej konkursem jest Wielickie Centrum
Kultury, zwane dalej Organizatorem.
§2
Celem konkursu jest
1. pobudzanie inwencji twórczej i rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz kreatywności dzieci,
2. twórcze i aktywne przygotowanie się do Świąt Bożego Narodzenia,
3. kształtowanie poczucia wartości kulturowego dziedzictwa regionu poprzez
upowszechnianie tradycyjnych zwyczajów bożonarodzeniowych,
4. rozwijanie umiejętności plastycznych i literackich, popularyzacja wśród dzieci
różnorodnych technik plastycznych.
§3
Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział przedszkolaki i uczniowie klas 0 - III szkół podstawowych
z terenu Miasta i Gminy Wieliczka. Szkoła deleguje na konkurs 3 prace z każdej klasy,
a przedszkola 3 prace z każdej grupy. Możłiwe jest również indywidualne zgłoszenie pracy
przez rodzica.
§4
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie zaprojektować i samodzielnie wykonać kartkę
świąteczną z życzeniami dowolnymi technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie,
wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.).
2. Kartka może mieć dowolny kształt, ale maksymalny rozmiar złożonej kartki nie może być
większy niż A5 (148 mm x 210 mm).
3. Nie biorą udziału w konkursie prace wykonane z gotowych, zakupionych elementów
(figurek, ozdób itp.)
4. Przy wykonywaniu kartki należy uwzględnić techniczne możliwości jej zeskanowania.
5. Autorem kartki zgłoszonej do Konkursu może być jedna osoba.
6. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest dostarczenie – wraz
z pracą – prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do
Regulaminu) z pieczęcią placówki oraz spełnienie warunków zapisanych w Regulaminie.
7. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do prac na
rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach
autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji
w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

8. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy
i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez
niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska w Internecie i prasie.
§ 5 Kryteria oceny
1. Najwyżej będą oceniane prace wykonane samodzielnie przez ucznia, zawierające
oryginalne elementy (a nie kupione i naklejone ozdoby itd.), estetyczne, zawierające elementy
architektoniczne charakterystyczne dla danej miejscowości (kościół, kapliczka, przydrożny
krzyż, figura).
2. Ocenie podlegają zdobnictwo, kolorystyka, zastosowana technika plastyczna oraz ogólny
wyraz artystyczny pracy.
3. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
1/ przedszkolaki i uczniowie klas 0
2/ uczniowie klas I - III.
§6
TERMINY:
1. Skan pracy konkursowej wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową i zgodą na upublicznienie
danych należy przesłać na adres: dp@wieliczka.eu z dopiskiem w tytule maila "Kartka
świąteczna" do dnia 4 grudnia 2020 roku.
2. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.
§7
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora
Komisja Konkursowa.
2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
3. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze trzy z każdej kategorii
wiekowej, przyznając poszczególne miejsca.
4. Komisja może również przyznać wyróżnienia.
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
6. Nagrody w konkursie zostaną ufundowane przez Organizatora.
7. Autorzy zwycięskich oraz wyróżnionych prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe
oraz dyplomy.
8. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w konkursie.

9. Osoby nagrodzone przez Komisję zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo przez
Organizatora.
10. O terminie wręczenia nagród Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.
§8
UWAGI KOŃCOWE :
1. Informację o konkursie można uzyskać telefonicznie: 512 727 927

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu plastycznego na kartkę bożonarodzeniową z
życzeniami - WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA
WIEK
KLASA/GRUPA
SZKOŁA/PRZEDSZKOLE
IMIĘ
I
NAZWISKO
NAUCZYCIELA
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA
PRAWNEGO
TELEFON
OPIEKUNA
PRAWNEGO
E-MAIL

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na uczestnictwo moje/mojego dziecka
………………………….………………………………
(imię i nazwisko)
w konkursie plastycznym na kartkę bożonarodzeniową z życzeniami organizowanym przez Wielickie Centrum
Kultury, ul. Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka. Wyrażam świadomie i dobrowolnie zgodę na wykorzystanie i
przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) oraz Ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. (D.U. poz. 1000). Wyrażam również zgodę na wykonywanie zdjęć mojej osobie/mojemu
dziecku podczas rozstrzygnięcia w/w konkursu i wykorzystanie ich w sposób etyczny w materiałach
promocyjnych WCK, Pulsie Wieliczki oraz stronach portalu społecznościowyc WCK i stronie internetowej

WCK. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie danych osobowych moich/mojego dziecka na dyplomach
konkursowych. Udzielam wyłącznej i nieodpłatnej licencji WCK na dowolne wykorzystanie zdjęć, na których
zarejestrowany jest wizerunek mój / mojego dziecka.
W związku z przetwarzaniem przez WCK danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),
3. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych,
w tym profilowania (art. 22 RODO).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Dyrektor Wielickiego Centrum Kultury, z siedziba przy
ul. Rynek Górny 6.
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych Pana Jacka Krzyżaniaka, ma Pani/Pan
prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@synergiaconsulting.pl
3. dane osobowe Pani/Pana/dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
konkursowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych;
4. dane osobowe Pani/Pana/dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia
przedmiotowego konkursu;
5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych Pani/Pana/dziecka i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana/dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych Pani/ Pana/dziecka jest dobrowolne, ale niezbędne w celu
przeprowadzenia konkursu;
8. dane Pani/Pana/dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
……………………………………………
(podpis osoby składającej oświadczenie)

