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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

BOMBKA PEŁNA TRADYCJI 
POLSKIE I UKRAIŃSKIE TRADYCJE ŚWIĄTECZNE 

 

§ 1 Organizator konkursu 

Biblioteka Pedagogiczna - Powiatowego Centrum Poradnictwa 

Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie 

ul. Jedności Robotniczej 10, 67-200 Głogów 

tel.76/7272598, e-mail: glogow@dbp.wroc.pl 

 

§ 2 Cele konkursu: 

 rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczniów, 

 pogłębianie umiejętności manualnych, twórczych, artystycznych, 

 rozwijanie zainteresowań związanych z dziedzictwem kulturowym, 

 popularyzacja wiedzy o zwyczajach i obrzędach świątecznych w Polsce i na Ukrainie, 

 nawiązywanie przyjacielskich relacji pomiędzy dziećmi z Ukrainy i Polski, 

 możliwość zaprezentowania swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców, 

 rozwijanie kreatywności oraz umiejętności plastycznych. 

 

§ 3 Uczestnicy: 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I –VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół 

ponadpodstawowych. 

§ 4 Prace konkursowe: 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie jednej ozdoby choinkowej 

ukazującej świąteczne tradycje swojego kraju. 

2. Praca może być wykonana dowolną techniką (malarstwo, kolaż, rysowanie pastelami 

suchymi lub olejnymi, wyklejanie z plasteliny, wyklejanka itp.) o średnicy do 15 cm. Praca 

może być przestrzenna lub płaska. 

3. Każda praca konkursowa musi być opatrzona etykietą, zawierającą dane autora (załącznik 

nr 2). 
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4. Do każdej pracy musi być załączona zgoda autora pracy na przetwarzanie jego danych 

osobowych, 

5. Prace konkursowe należy przesyłać na adres: Biblioteki Pedagogicznej (ul. Jedności 

Robotniczej 10, 67-200 Głogów) lub składać w bibliotece w terminie do 16.12.2022 r. 

§ 5 Przebieg konkursu: 

1. Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II i III miejsca w poszczególnych grupach 

wiekowych (I-III, IV-VIII, szkoły ponadpodstawowe) oraz dopuszcza się możliwość 

przyznawania wyróżnień. 

2. Prace konkursowe oceni powołana komisja. 

Komisja oceniać będzie: zgodność z tematem, pomysłowość, pracochłonność, estetykę. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.12.2022 r, na terenie Biblioteki Pedagogicznej 

w Głogowie. 

4. Prace bez stosownych oświadczeń nie wezmą udziału w konkursie. 

5. Autorzy prac nagrodzonych zostaną poinformowani o wynikach konkursu i terminie 

wręczenia nagród za pośrednictwem szkoły. 

6. Spośród najlepszych prac zorganizowana zostanie wystawa pokonkursowa. 

§ 6 Uwagi końcowe 

1. Uczestnik konkursu akceptuje treść niniejszego Regulaminu. 

2. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatora i mogą zostać 

wykorzystane w działaniach informacyjno – edukacyjnych prowadzonych przez bibliotekę. 

3. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu 

warunków Regulaminu. 

4. Oficjalne wyniki Konkursu będą ogłoszone na stronie: 

https://pedagogiczna.wixsite.com/bpglogow 

5. Przewidziano atrakcyjne nagrody 

§ 7 Informacja o przetwarzaniu danych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 

https://pedagogiczna.wixsite.com/bpglogow
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dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że zgodnie z Art.13: 

1. Administratorem danych osobowych są organizatorzy konkursu: PCPPPiDN Biblioteka 

Pedagogiczna w Głogowie. 

2. Inspektorem w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego 

i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie jest Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40 email: 

iod@odoplus.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo w celu realizacji zadania tj. konkursu 

pt. „Bombka pełna tradycji. Polskie i ukraińskie tradycje świąteczne”. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda art.6 ust 1 a. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

6. W każdej chwili przysługuje uczestnikowi konkursu prawo do wycofania zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. 

7. Posiada Pan/Pani: 

1) prawo dostępu do treści danych osobowych, 

2) prawo do sprostowania danych osobowych, 

3) w uzasadnionych prawem przypadkach prawo do usunięciu danych osobowych, 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

6) prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

100 – 93 Warszawa. 

 

Zdjęcia i filmy zrobione uczestnikom w czasie trwania konkursu wykorzystane będą na 

wystawach fotograficznych, zarówno w formie papierowej na terenie placówek jak 

i elektronicznej na stronach internetowych (zdjęcia na Facebooku i do prasy). 
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Załącznik nr 1 

Karta zgłoszeniowa do udziału w konkursie pt.: „Bombka pełna tradycji. Polskie i ukraińskie 

tradycje świąteczne”. 

Proszę wypełnić drukiem. 

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

2. Klasa………………………...............................................................…………................ 

3. Adres szkoły / placówki 

………………........................................................................................................................ 

4. Imię i nazwisko nauczyciela/ koordynatora projektu 

………………......................................................................................................................... 

5. Numer telefonu uczestnika konkursu/ prawnego opiekuna ……………....……………… 

Oświadczenie: 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję zawarte w nim warunki, 

w tym określone w § 7 Regulaminu „Informacje o przetwarzaniu danych”. Jednocześnie 

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów konkursu moich danych 

osobowych/danych dziecka zawartych w formularzu, w celach niezbędnych do 

przeprowadzenia konkursu „Bombka pełna tradycji. Polskie i ukraińskie tradycje świąteczne”. 

Oświadczam, że zgodnie z regulaminem przekazuję prawa autorskie Organizatorom. 

Data: ………………......…….. Podpis czytelny: ……………………………………………… 

(w przypadku osoby niepełnoletniej podpis opiekuna prawnego) 

Zgoda na nieodpłatną publikację wizerunku w ramach konkursu (imię i nazwisko ucznia/ 

uczestnika konkursu) ………………...…………………………………………………………. 

wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku w celu popularyzacji konkursu 

w materiałach drukowanych, plakatach, banerach reklamowych oraz na stronach 

internetowych Organizatorów konkursu. Przekazanie praw do publikacji wizerunku nie jest 

ograniczone czasowo, ani terytorialnie. 

Data: …………………..........…..    Podpis czytelny: ………………………... 
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(w przypadku osoby niepełnoletniej 

podpis opiekuna prawnego) 

 

Załącznik nr 2 

Etykieta do przyklejenia na pracę plastyczną (wypełniamy drukiem dane osobowe) 

 

Imię i nazwisko autora pracy ………………………………………………... 

Szkoła Podstawowa/ nazwa placówki 

…………………………………………………………..………..………….. 

Klasa ……………………………………….................................................... 

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie prace dziecka są jego autorstwa. 

…….......…………………………. …………………........……………......... 

 Data i miejscowość podpis.............................................................................. 


