
 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  
NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 2022 GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI 

 
I. Organizator konkursu 
Organizatorem Konkursu na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową jest Gminne Centrum Kultury i Sztuki 
w Trzebnicy. 

 
II. Cel i przedmiot konkursu 

a) kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej 
b) prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej 
c) stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży uzdolnionej 

w dziedzinie sztuk plastycznych w konfrontacji z rówieśnikami 
d) poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych 

 
III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

a) Kategoria I: przedszkole; 
b) Kategoria II: 0-III klasa szkoły podstawowej; 
c) Kategoria III: IV - VIII klasa szkoły podstawowej; 

 
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę w formacie A4 w orientacji poziomej 
lub pionowej wykonaną dowolną płaską techniką. Wykonane prace nie mogą naśladować wcześniej 
publikowanych czy powszechnie znanych prac na ww. temat; powinny więc być niepowtarzalne i oryginalne. 
Wskazane jest zawarcie w projekcie elementów związanych z tradycją Świąt Bożego Narodzenia. 

 
IV. Forma prezentacji pracy konkursowej 
Projekt kartki, której inspiracją mogą być: wycinanki, stroje ludowe, hafty i inne wyroby, rękodzieła 
artystyczne, jak również obrzędy. Prace należy wykonać ręcznie. 
Format pracy – A4 w orientacji poziomej lub pionowej. 
Wykonanie: dowolną płaską techniką, umożliwiające wykonanie skanu pracy i dalsze opracowanie graficzne 
za pomocą programów do tego dedykowanych.  
W konkursie nie będą oceniane prace stanowiące reprodukcje dzieł malarskich oraz prace, 
wykonane przez naklejanie materiałów sypkich (kasz, makaronów, ryżu i innych), zapałek, elementów 
naturalnych – np. suszonych kwiatów, gałązek, a także innych wypukłych elementów (np. pomponów). 

Wszystkie prace na odwrocie powinny być opisane za pomocą metryczki: 
Imię i nazwisko autora pracy/nazwa instytucji, wiek autora i kategoria wiekowa, 
dane kontaktowe rodzica/opiekuna prawnego: imię, nazwisko, nr telefonu. 

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych 
 

Skan pracy w dobrej jakości (300 dpi, format pliku TIF) należy wysyłać do 30.11.2022 r. na adres 
konkurs@gckis.trzebnica.pl wraz z podpisanym załącznikiem nr 1 do Regulaminu lub wrzucić 
do skrzynki przy drzwiach wejściowych GCKiS przy ul. Prusickiej 12. 

 
Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały 
ocenie Komisji Konkursowej. 
Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 
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Organizator nie zwraca prac. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich. 

VI. Ocena prac konkursowych
Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową. Komisja wybierze również jedną
nagrodzoną pracę, która posłuży jako wzór do stworzenia kartki bożonarodzeniowej, która wraz
ze świątecznymi życzeniami będzie wysyłana przez Gminne Centrum Kultury i Sztuki.

Autor wybranej przez komisję pracy zobowiązany jest dostarczyć pracę w formie fizycznej 
do Gminnego Centrum Kultury i Sztuki w terminie wskazanym przez Organizatora Konkursu, 
jeśli wcześniej tego nie zrobił. 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody
w trzech grupach wiekowych.
Planowana data ogłoszenia wyników 10.12.2022 r.
Dla laureatów konkursu przewidziane nagrody rzeczowe.

Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz na FP Gminnego Centrum Kultury i Sztuki 
oraz ogłoszone podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego planowanego na 10.12.2022 . 
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Kultury: 785 922 332. 

VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika konkursu.

1. Organizator informuje, że administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu jest
Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy. Dane będą przetwarzane w Gminnym Centrum Kultury
i Sztuki w Trzebnicy, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych możecie się Państwo skontaktować pod adresem mailowym:
iod@um.trzebnica.pl,

3. dane Państwa i dziecka/dzieci będą przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia pracy plastycznej
uczestnika do Konkursu Plastycznego na Bożonarodzeniową Kartkę Świąteczną oraz w celach
informacyjno-promocyjnych, za Państwa zgodą,

4. niepodanie danych osobowych uniemożliwi udział dziecka w Konkursie,
5. administrator  pozyskał  i  będzie  przetwarzał  następujące  dane  osobowe: 

imię i nazwisko, nr telefonu,
6. Państwa dane i dane dziecka/dzieci nie będą przekazywane, chyba że ogólnie obowiązujące

przepisy prawa stanowią inaczej,
7. Państwa dane i dane dziecka/dzieci będą przechowywane w GCKiS przez okres miesiąca

od momentu ogłoszenia wyników Konkursu
8. przysługuje Panu/Pani prawo:

a) wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b) żądania od administratora dostępu do Pana/i danych osobowych i danych osobowych Pana/
i dziecka/dzieci, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Plastycznego na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu plastycznego pn. Konkurs Plastyczny 

na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową, organizowanego przez Gminne Centrum Kultury i Sztuki, 
w tym z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich danych osobowych/danych osobowych mojego 
dziecka. 

 

     ……………………………………………….. 

                                                                       data i podpis rodzica /opiekuna prawnego 
 
 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku  
 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka (zdjęcia, 
materiały video) w celu promocji/propagowania działalności kulturalnej Gminnego Centrum Kultury 
i Sztuki. 

 
 

.………………………………………………. 

                                                                 data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 


