
 

§1 Cele konkursu 

1. Rozwijanie i upowszechnianie tradycji Bożenarodzeniowej u dzieci 
i młodzieży. 

2. Stworzenie okazji do zaprezentowania własnych pomysłów, technik oraz 
form zdobienia. 

3. Celem konkursu jest promowanie działalności charytatywnej oraz 
pozytywnych wartości takich jak empatia, współczucie oraz chęć 
niesienia pomocy innym. 

4.  

§2 Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu o nazwie „ Bombka Bożonarodzeniowa 
z Wójtowa” jest Koło Gospodyń Wiejskich w Wójtowie Wójtowianki 
ul. Kwiatowa19, 11-010 Wójtowo  

2. Miejsce dostarczania prac Świetlica Wiejska w Wójtowie ul. Wierzbowa 1, 
przypadku pytań dotyczących konkursu organizator wyznacza osobę: 
Anna Gorczyńska  tel. 691 293 305 

§3 Założenia organizacyjne 

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 5-15 lat z Wójtowa.  
2. Nagrody zostaną wręczone w następujących kategoriach: 

1. KATEGORIA I – dzieci w wieku 5 -9 lat 
- za zajęcie I, II, III miejsca nagrody rzeczowe. 

2. KATEGORIA II – dzieci w wieku 10-15 lat  
- za zajęcie I, II, III miejsca nagrody rzeczowe. 

2. Prace muszą być wykonane samodzielnie, 
3. Format pracy: praca przestrzenna z możliwością zawieszenia; 
4. Technika wykonania dowolna; 
5. Praca powinna być trwale opisana (imię i nazwisko, wiek, telefon lub e-

mail rodzica, opiekuna prawnego  - zawieszka z informacjami ); 
6. Dla każdego uczestnika konkursu prosimy o wypełnienie klauzuli i 

oświadczeń zawierających zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
wzór której stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z datą 
i własnoręcznym podpisem uczestnika lub jego przedstawiciela 
ustawowego. Jeżeli nie będzie tej klauzuli praca nie zostanie 
zakwalifikowana do konkursu. 

7. Prace dostarczone na konkurs nie podlegają zwrotowi. 
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8. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator 
konkursu. 

 

§4 Ocena prac konkursowych 

1. Prace należy składać w terminie: od 09.12.2022 r. do 16.12.2022 r. 
w  świetlicy Wiejskiej w Wójtowie podczas zajęć dla dzieci Piątek 17-19. 

2.  O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa 
powołana przez organizatora. Kryteria oceny zostaną ustalone 
wnastępujący sposób: 

• walory artystyczne i estetyczne, 
• pomysłowość, 
• pracochłonność, 
• samodzielność. 
1. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 
2. Wyniki konkursu będą dostępne na stronie od dnia 17.12.2022 roku. 
3. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników 

§5 Nagrody główne 

1. Organizator konkursu przyzna w każdej z wymienionych w regulaminie 

kategorii: nagrody główne oraz wyróżnienia. 

2. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste 

wręczenie nagród które, odbędzie się 18 grudnia 2022 roku w Świetlicy w 

Wójtowie O godzinie 12:30 podczas Wspólnego Dekorowania Choinki oraz 

zapalenia lampek.   Bombki będą wyeksponowane w dniu 18.12.2022 r. w 

Świetlicy w Wójtowie, częściowo zawieszone na choinkę i/lub 

sprezentowane dla Seniorów z Wójtowa.  

§6 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym 

zasady i warunki prowadzenia konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, 

uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy 

organizatora. 

3. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian 

w  regulaminie. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich 

osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu. 

5. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu 

zostaną rozstrzygnięte polubownie 

 
 



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO pn. „ 

Bombka Bożonarodzeniowa z Wójtowa 

” KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH Na podstawie 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, 

informujemy, iż : 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych 

osobowych Pani/Pana dziecka/podopiecznego jest Koło Gospodyń Wiejskich w 

Wójtowie Wójtowianki  (dalej: „Administrator danych”). 2. W sprawie danych 

osobowych można skontaktować się z nami za pomocą: - poczty elektronicznej: 

kgwwojtowianki@gmail.com  - poczty tradycyjnej: ul. Kwiatowa19,11-010Wójtowo 

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego 

umieszczone na pracy plastycznej w postaci: imię i nazwisko dziecka, jego wiek oraz 

numer telefonu kontaktowego, przetwarzane będą za Pani/Pana zgodą w celu 

uczestnictwa Pani/Pana dziecka/podopiecznego w konkursie plastycznym pn „ 

Bombka Bożonarodzeniowa z Wójtowa”, organizowanym przez Administratora 

danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a/ rozporządzenia). 4. Pani/Pana dane 

osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego będą przetwarzane do 

czasu zakończenia konkursu, w którym Pani/Pana dziecko / podopieczny bierze 

udział. 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana, jeśli będzie to konieczne do 

wykonania przez Administratora danych usługi, mogą być przekazywane 

pracownikom i współpracownikom Administratora danych, upoważnionym przez 

niego do przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom, którym zleci on 

usługi związane przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają 

dane na podstawie umowy z Administratorem danych i tylko zgodnie z jego 

poleceniami. Odbiorcami danych mogą być także instytucje upoważnione z mocy 

prawa. 6. Posiada Pani/Pan prawo: a) do wycofania zgody na przetwarzanie danych, 

przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody, b) dostępu do treści 

udostępnionych danych, c) żądania sprostowania danych osobowych, d) żądania 

usunięcia danych osobowych, e) żądania ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, f) prawo do przenoszenia danych, g) wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Pani/Pana lub dziecka/podopiecznego narusza przepisy 

rozporządzenia. 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały 

profilowaniu. 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać udostępnionych 

przez Panią/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 

Niepodanie danych na wykonanej pracy plastycznej bądź cofnięcie zgody na ich 

przetwarzanie uniemożliwi jednak wzięcie przez Pani/Pana dziecko/podopiecznego 

udziału w konkursie „ Bombka Bożonarodzeniowa z Wójtowa”, Zapoznałam/em się z 

treścią Klauzuli informacyjnej: 

 

 data, miejsce …..................................................................  

 

Imię i nazwiska dziecka: .....................................................................................  

 

mailto:kgwwojtowianki@gmail.com


OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODYNA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH 

 Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych osobowych)wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz 

małoletniego uczestnika konkursu przez Fundację Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy w 

celu wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn. „Dobroczynna Bombka 

Bożonarodzeniowa” w zakresie: imię i nazwisko autora, wiek autora oraz imię i 

nazwisko rodzica / opiekuna. ............................................  

data i podpis rodzica / opiekuna .................................................... 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA 

Oświadczam, że zapoznałem /zapoznałam się z REGULAMIN KONKURSU 

PLASTYCZNEGO „Bombka Bożonarodzeniowa  z Wójtowa” oraz wyrażam zgodę 

na publikację wizerunku mojego dziecka ................................................................. 

przez Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych (umieszczenie w 

dokumentacji Konkursu, w mediach, na stronach internetowych), publikację 

zgłoszonej pracy w całości lub w części w mediach drukowanych i elektronicznych 

oraz na przekazanie jej na cel charytatywny wskazany przez Organizatora . 

 

 ............................................ data i podpis rodzica / opiekuna 

 

 


