
        Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
1. Rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników konkursu 

wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. Zgoda stanowi 
załącznik do Regulaminu, który uzupełnia i podpisuje rodzic lub opiekun 
prawny uczestnika konkursu.  

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji konkursu zgodnie  
z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik do Regulaminu. 

OŚRODEK KULTURY  W CZUDCU ZAPRASZA  DO  UDZIAŁU  W GMINNYM  KONKURSIE NA : 
 

TRADYCYJNE STROIKI I OZDOBY CHOINKOWE 
Regulamin 

 
CEL  KONKURSU: 
Celem konkursu jest pielęgnowanie tradycji obrzędowej Świąt Bożego Narodzenia, 
propagowanie różnych metod i technik jako środka wypowiedzi własnej oraz rozwijanie 
twórczej wyobraźni dzieci i młodzieży.  
 
ZASADY  UCZESTNICTWA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1. Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli oraz szkół podstawowych z terenu Gminy 

Czudec. 
2. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który dostarczy 1 indywidualną pracę 

świąteczną w terminie do 2 grudnia 2021r. 
3. Technika wykonania: praca powinna być  wykonana z naturalnego materiału (dopuszcza  
      się elementy  sztuczne wyłącznie jako akcent w kompozycji). 
4. Praca powinna zawierać przymocowaną z przodu wizytówkę zawierającą następujące dane: 

imię i nazwisko, adres szkoły, klasa oraz wiek wykonawcy oraz nazwisko opiekuna.  
5. Za główne kryterium przyjmuje się poziom artystyczny, wzorowanie się na tradycjach 

ludowych (np. pająki, podłaźniki, ozdoby bibułkowe  i papierowe), samodzielność wykonania  
oraz inwencję twórczą  autora. 

6.  Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru prac na wystawę. 
7.  Prace, które brały udział we wcześniejszych edycjach konkursu nie będą podlegały ocenie. 
8.  Opiekunowie proszeni są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA !!!  

NAGRODY:  
1. Za najciekawsze prace zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia ufundowane przez      
      organizatora.  
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
1. Prace konkursowe ocenia Jury powołane przez organizatora. 
2. Termin wystawy prac 6 – 17. 12. 2021r.  
3. Odbiór prac po zakończeniu wystawy. 
4. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel.: (17) 2772444, 603326881 
5. Prace należy dostarczyć do: 
 

Ośrodka Kultury w Czudcu 
ul. Świętego Marcina 3 

38-120 Czudec 

 
 

                               Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

                                                        

 

 

  

 



KARTA ZGŁOSZENIA 
na gminny konkurs ph. „Tradycyjne stroiki i ozdoby choinkowe” 

GRUDZIEŃ  2021r. 

I. Nazwa Szkoły (miejscowość, adres, nr. telefonu) 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
II. Imię i nazwisko opiekuna artystycznego …………………………………………………. 
 
III. Ilość prac zgłoszonych do konkursu………………………………………………………… 
 
IV. Imię i nazwisko oraz klasa/wiek autora pracy:  
 

1. ……………………………………………………………………………………….. 
 

2. ……………………………………………………………………………………….. 
 

3. ……………………………………………………………………………………….. 
 

4. ………………………………………………………………………………………. 
 

5. ……………………………………………………………………………………….. 
 

6. ……………………………………………………………………………………….. 
 

7. ……………………………………………………………………………………….. 
 

8. ……………………………………………………………………………………….. 
 

9. ……………………………………………………………………………………...... 
 

10. ………………………………………………………………………………………... 
 

11. ………………………………………………………………………………………... 
 

12. ………………………………………………………………………………………... 
 

13. ………………………………………………………………………………………... 
 

14. ………………………………………………………………………………………... 
 

15. ………………………………………………………………………………………... 
 

16. ………………………………………………………………………………………... 
 

17. ………………………………………………………………………………………... 
 

18. ………………………………………………………………………………………… 
 

19. ………………………………………………………………………………………… 
 

20. ………………………………………………………………………………………… 



 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja niżej podpisany/a …………………………., rodzic/opiekun prawny* niepełnoletniego/ej 
……………………, wyrażam/ nie wyrażam* dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek 
Kultury w Czudcu, ul. Rynek 14, 38-120 Czudec, danych osobowych moich oraz niepełnoletniego 
uczestnika, w celu uczestnictwa w konkursie oraz realizacji konkursu. Oświadczam, że zostałem 
poinformowany, iż wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wpłynie na zgodność 
przetwarzania moich danych z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie 
zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz). 
 
 
.......................................................................................................................................................  
(data i miejscowość) (podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

niepełnoletniego uczestnika konkursu*) 
 
 

*niewłaściwe skreślić 

 
 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Kogo dotyczy informacja: rodzic/ opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika konkursu, uczestnik 
konkursu.  

2. Czego dotyczy informacja: konkurs. 
3. Kto wykorzystuje dane: Ośrodek Kultury w Czudcu. 
4. Kontakt: ul. Rynek 14, 38-120 Czudec, tel. (17) 27 72 444, okczudec@onet.eu.  
5. Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: daneosobowe@czudec.pl. 
6. Cel wykorzystania: uczestnictwo w konkursie; realizacja konkursu. 
7. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
8. Kto może otrzymać dane: każda osoba, mająca chęć przeglądnięcia medium, w którym 

umieszczono informację o wygranej w konkursie. 
9. Okres przechowywania: do momentu wycofania zgody. 
10. Przysługujące prawa: wycofania zgody w dowolnym momencie, dostępu do treści swoich danych, 

usunięcia, przenoszenia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

11. Czy muszę podać dane: Podanie danych jest dobrowolne.  
12. Konsekwencje odmowy: Brak. 
13. Zautomatyzowane przetwarzanie, profilowanie: nie dotyczy.  
14. UWAGA: Wycofanie udzielonej zgody nie wypływa na zgodność przetwarzania z prawem, jakie 

miało miejsce przed wycofaniem zgody. 

 


