
REGULAMIN KONKURSU - STROIK BOŻONARODZENIOWY  2021 
 

I. Organizator 

Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Górze 
 

II. Cele konkursu: 
 
-rozwijanie twórczości plastycznej dzieci, młodzieży i dorosłych  oraz aktywności twórczej, 
-rozwijanie kreatywności, zmysłu estetycznego, zdolności manualnych, w szczególności u dzieci, 
-doskonalenie sztuki projektowania i twórczego tworzenia, 
-rozbudzanie  zainteresowań  uczestników konkursu  tematyką  związaną  ze  Świętami Bożego 

Narodzenia, 
 -pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, 
-kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowych. 

 

 

III. Uczestnicy konkursu: 

W Konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli z powiatu górowskiego. Konkurs odbędzie 

się w trzech kategoriach: 
- rodziny z dziećmi do lat 8 

- młodzież 9-17 lat 

- osoby dorosłe 

IV. Zasady udziału w konkursie 
 
1.Przedmiotem konkursu jest przygotowanie STROIKA BOŻONARODZENIOWEGO. 

2. Praca może być wykonana techniką dowolną, z dowolnie dobranych materiałów (praca 

przestrzenna). Stroik nie powinien przekraczać 50 cm wysokości, 50 cm szerokości i 50 cm długości. 

Konstrukcja pracy powinna być stabilna oraz umożliwiać jej właściwą ekspozycję. Wszelkie elementy 

powinny być właściwie przymocowane. Wszystkie elementy stroika powinny być zamontowane 

własnoręcznie.  

3.Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. 

4.Jedna osoba może zgłosić jedną pracę konkursową. 

5. Prace konkursowe należy dostarczać osobiście w godzinach 8.00 – 15.00 lub wysłać do Domu 

Kultury w Górze (liczy się data dostarczenia pracy do Domu Kultury w Górze) nie później niż do dnia 

6. 12. 2021 r. do godz. 15:00. Koszt dostarczenia pracy ponosi uczestnik konkursu. 

6. Każda zgłoszona do konkursu praca powinna być opatrzona na odwrocie trwale umocowaną  

i nieuszkadzającą kompozycji kartką informacyjną zawierającą imię i nazwisko, wiek autora, tel. 

kontaktowy. 

7.Oprócz pracy konkursowej uczestnik dostarcza wypełnioną kartę zgłoszenia 

8. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają 

http://dkgora.com.pl/documents/Karta/KARTA%20%20ZG%c5%81OSZENIOWA%20Szopka%20Bo%c5%bconarodzeniowa%202019.pdf


one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich). 

9. Ogłoszenie wyników konkursu oraz  wręczenie nagród odbędzie się w sali klubowej Domu Kultury 

w Górze podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w dniu 12.12. 2021 r. o godz. 14:00 . Wszystkie 

stroiki biorące udział w konkursie będą prezentowane do dnia 14.01.2022 r. 

11. Prace konkursowe będzie można odebrać w siedzibie Organizatora Konkursu w dniach 17-

21.01.2022 r. w godzinach 8.00 – 15.00. Prace nieodebrane przez zgłaszającego przepadają na rzecz 

Organizatora Konkursu. 

V. Nagrody 

1. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane za zajęcie trzech pierwszych miejsc. 

2. Ostateczne rozstrzygnięcie o przyznaniu nagród pozostaje w kwestii organizatora i komisji 

konkursowej. 

3. Organizator dopuszcza przyznanie wyróżnień konkursowych. 

VI. Komisja Konkursowa 

1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu. 

2. Prace zostaną ocenione pod kątem: 

• wartość artystyczna i ogólne wrażenie estetyczne, 

• wykorzystanie oryginalnych materiałów i technik dekoracyjnych, 

• wkład pracy, 

• trudność techniczna, 

• oryginalne podejście do tematu. 

3. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie 

przysługuje od niej odwołanie. 
 

VII. Postanowienia końcowe 

1.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie 

wystąpienia przyczyn od nich niezależnych. 

2. Organizatorom przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do 

niewyłaniania zwycięzców. 

3. Dodatkowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. (65) 543 23 20, kom. 530 

933 222 

4.Karta zgłoszenia oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej 

Organizatora: http://dkgora.com.pl/ 

http://dkgora.com.pl/


5.Informacja o wynikach konkursu oraz  wręczeniu nagród zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Organizatora.  

6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego. 

VIII. Biuro organizacyjne Konkursu 

Dom Kultury w Górze 

ul. Armii Polskiej 13 

56-200 Góra 

tel. tel./fax (65) 543 23 20, kom. 530 933 222 

e-mail sekretariat@dkgora.com.pl 

Koordynator konkursu: Małgorzata Kujawa 
 

Informacja o przetwarzaniu danych  

1. W związku 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 dyrektywy 95/46/WE 

(RODO), informujemy Panią/Pana, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Górze 

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iodags@iodags.pl  

3.Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: organizacja i przeprowadzenie konkursu 

oraz promocji placówki;  

4.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby fizycznej, której dane dotyczą; 

5.Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są uprawnione na mocy przepisów prawa;  

6. Dane uczestników będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji wyżej wymienionych 

celów, a także przez okres, przez który Administrator jest zobowiązany przechowywać dane na 

podstawie odrębnych przepisów prawa. 

7.Podanie danych identyfikacyjnych i kontaktowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia 

konkursu jest dobrowolne ale bez ich podanie nie można wziąć udziału w konkursie;  

8.Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

mailto:iodags@iodags.pl


9.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz – w uzasadnionych prawnie 

przypadkach prawa do sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia 

sprzeciwu  

10.Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie narusza powyższe prawa lub RODO.  

 

 

 
KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

 

• IMIĘ, NAZWISKO, NR TELEFONU,  

( wypełnia i podaje dane autor pracy – rodzic, opiekun prawny) 

……………………………………………………………………………………………… 

• Imię i wiek dziecka/ dzieci 

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

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu Stroik Bożonarodzeniowy 2021  

i akceptuję jego treść: 

…………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis) 

Zgoda : 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz podawanie do publicznej wiadomości, danych 

osobowych takich jak: Imię, nazwisko, wiek, oraz wizerunek w celu promocji działań 

Organizatora na stronie DK Góra oraz na facebooku DK Góra. Jednocześnie oświadczam, że 

jestem świadomy/a dobrowolności podania tych danych oraz dobrowolności wyrażenia 

niniejszej zgody. 

 

................................................................................ 

czytelny podpis osoby pełnoletniej lub rodzica/opiekuna prawnego 


