
 

 

 

Organizator konkursów 
Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna 
w Jaworzynie Śląskiej,  
tel. 504 088 676 
e-mail: kontakt@sokibp.pl 

 

Tematyka konkursów 
Proponowane są trzy tematy konkursów: 

 bożonarodzeniowa ozdoba choinkowa (ozdoba świąteczna przystosowana do zawieszenia na 
choince) 

 stroik świąteczny (wolnostojący stroik o tematyce świątecznej) 

 szopka bożonarodzeniowa (makieta przedstawiająca miejsce narodzin Jezusa Chrystusa oraz 
scenkę rodzajową z udziałem Świętej Rodziny) 

 

Cele konkursów 
1. Przybliżenie tradycji bożonarodzeniowych. 
2. Rozwijanie wyobraźni uczestników konkursu poprzez plastyczne zobrazowanie symboli świątecznych,  

związanych z tematami konkursów. 
3. Prezentacja wykonanych prac. 

 

Kategorie wiekowe 
 przedszkole oraz klasy „0” 

 szkoła podstawowa klasy I-IV 

 szkoła podstawowa klasy V-VIII i gimnazjum 

 szkoła średnia i dorośli 

 
Zasady uczestnictwa 

1. W konkursach mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Jaworzyna Śląska. 
2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby indywidualne – nie przyjmujemy prac 

grupowych. 
3. Technika wykonania prac – dowolna.  
4. Prace wraz z załączoną kartą zgłoszenia należy dostarczać w nieprzekraczalnym terminie do  

17 grudnia 2018 r. do sekretariatu SOKiBP (obiekt wielofunkcyjny na Stadionie Miejskim przy ul. 
Sportowej 1 w Jaworzynie Śląskiej) lub do Biblioteki Publicznej (ul. Wolności 2a/01). Prace 
dostarczone po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie jury. 

5. Prace stają się własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikowania bez 
wypłacania honorariów. Uwaga! Po rozstrzygnięciu konkursu będzie możliwość odzyskania 
nadesłanych prac konkursowych, które będą czekać na odbiór w sekretariacie SOKiBP (obiekt 
wielofunkcyjny na Stadionie Miejskim) do 11 stycznia 2019 r. 

6. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych da-

nych osobowych do potrzeb organizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000). 

7.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator. 

 



Ocena jury 
Przy ocenie prac konkursowych, jury weźmie pod uwagę: 

 zgodność z tematyką konkursu, 

 oryginalność, pomysłowość i samodzielność wykonania pracy, 

 estetykę wykonania pracy konkursowej. 
 

Wyniki konkursów 
Zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.sokibp.pl. 

 

Wręczenie nagród 
Uroczyste wręczenie nagród oraz wystawa nagrodzonych prac odbędzie się podczas Jarmarku 
Bożonarodzeniowego. Miejsce i dokładny termin imprezy zostaną podane do informacji wraz z 
wynikami konkursu. 

 

Klauzula informacyjna dotycząca udziału w konkursie  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r., zwanego dalej RODO informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna 
w Jaworzynie Śląskiej, ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska, zwany dalej SOKiBP 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w SOKiBP, e-mail: iod@sokibp.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach 
przeprowadzenia Bożonarodzeniowego Konkursu Plastycznego. 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom administratora oraz innym 
odbiorcom danych osobowych współdziałających z SOKiBP w realizacji obowiązku prawnego, a także 
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
Dane w postaci imienia i nazwiska będą podane do wiadomości publicznej w związku z ogłoszeniem 
wyników konkursu i organizacji wystaw prac. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez SOKiBP przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania wskazanych w pkt. 3 oraz przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania 
określonych dokumentów. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach 
określonych w przepisach prawa. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne a konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie niemożność udziału w konkursie wskazanym w pkt. 3 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza 
przepisy RODO. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. 


