
Regulamin Konkursu Plastycznego „Boże Narodzenie 2021"

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza do udziału w konkursie
pod  tytułem  „Boże  Narodzenie  2021”.  Tematyka  konkursu  dotyczy  Świąt  Bożego
Narodzenia, ich wyjątkowości, zwyczajów oraz tradycji. Technika prac dowolna: rysunek,
malarstwo, grafika, wycinanka, wydzieranka, kolaż, itp.

Zasady konkursu:
Celem konkursu jest:
-kultywowanie tradycji świątecznych;
-rozbudzanie zainteresowań plastycznych;
-wspieranie rozwoju talentów i umiejętności plastycznych;
-popularyzowanie różnych technik plastycznych;
-budzenie wrażliwości na sztukę;
-zachęcanie dzieci do alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

REGULAMIN KONKURSU
I. ZAKRES TEMATYCZNY:
Tematyka konkursu dotyczy Świąt Bożego Narodzenia, ich wyjątkowości, zwyczajów oraz
tradycji.
II. ADRESACI KONKURSU:
Konkurs ”BOŻE NARODZENIE 2021” skierowany jest do dzieci w wieku od 5 do 13 lat.
III. KATEGORIE WIEKOWE OCENIANIA PRAC:
1. Dzieci 5-7 lat 2. Dzieci 8-10 lat, 3. Dzieci 11-13 lat
IV. TECHNIKA WYKONANIA:
Dowolna: rysunek, malarstwo, grafika, wycinanka, wydzieranka, kolaż, itp..
(Prace  z gotowymi dekoracyjnymi oraz wypukłymi elementami nie będą przyjmowane)
V. FORMAT PRACY:
Blok techniczny A4 lub A3
VI. CZAS TRWANIA KONKURSU:
Konkurs trwa od 22.11.2021 roku do 22.12.2021 roku  (termin składania prac).
Wyniki  zostaną  ogłoszone  za  pośrednictwem  strony  www.moksir.chelmek.pl  oraz  na
stronie Facebook MOKSiR Chełmek do dnia 17 stycznia 2022r. 
VII. KRYTERIA OCENIANIA PRAC:
Komisja konkursowa oceni prace pod względem:
- zakresu i wartości merytorycznej;
- zgodności z tematem;
- pomysłowości i oryginalności;
- walorów artystycznych;
- estetyki i SAMODZIELNOŚCI wykonania.
VIII. FINAŁ KONKURSU:
Zgodnie z kategorią wiekową zostaną przyznane równorzędne nagrody, po pięć w każdej
kategorii wiekowej. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Wyniki  zostaną  ogłoszone  za  pośrednictwem  strony  www.moksir.chelmek.pl  oraz  na
stronie  Facebook  MOKSiR  Chełmek  do  dnia  17  stycznia  2022r., ponadto  laureaci  i
opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie wręczenia nagród.
IX. DODATKOWE INFORMACJE:
Każdy uczestnik może złożyć po jednej pracy. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać
następujące dane:



Dla zgłoszeń indywidualnych:
-imię i nazwisko autora;
-tytuł pracy;
-wiek;
-telefon kontaktowy, miejscowość
Dla zgłoszeń z placówek:
-imię i nazwisko autora;
-tytuł pracy;
-wiek;
-klasę;
-adres i numer telefonu placówki;
-imię i nazwisko, telefon opiekuna.

X. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych wyłącznie do celów konkursu. Prace konkursowe można wysłać pocztą
lubskładać osobiście w MOKSiR: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku,
Plac  Kilińskiego  3,  32-660  Chełmek. Prace  można  skałdać  od  22.11.2021  roku  do
22.12.2021 roku (w przypadku wysyłania prac pocztą liczy się data wpływu, nie stempla
pocztowego).  W  celu  uzyskania  bliższych  informacji  prosimy  o  kontakt  telefoniczny  z
koordynatorami konkursu 33 846 12 96. Po zakończeniu konkursu prace przechodzą na
własność organizatora.

XI.  Wraz  z  pracą  konkursową,  należy  przesłać  wypełnione  oświadczenie,  stanowiące
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

XII.  Udział  w konkursie  wiążę  się  z  przekazaniem praw autorskich do pracy  na  rzecz
MOKSiR  Chełmek,  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz.1191 ze zm.).

XIII. Prace niespełniające warunków określonych w niniejszym regulaminie nie będą brały
udziału w konkursie.

XIV. Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679  z  dnia  27.04.2016r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego
dalej Rozporządzeniem:

a) Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Chełmku z siedzibą przy ul. Plac Kilińskiego 3

b) Z  Administratorem  można  skontaktować  się  poprzez  adres  email:
moksir@chelmek.pl  telefonicznie  pod numerem 33 846 12  96,  lub  pisemnie  na
adres siedziby Administratora. 

c) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych, poprzez telefon komórkowy 668 620 696. 

d) Celem zbierania  danych osobowych jest  organizacja  Konkursu „Boze Narodzenie
2021”

e) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane
dotyczą (Artykuł 6. Ust.1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady



(UE)2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)

f) Dane  mogą  zostać  udostępnione  podmiotom  świadczącym  usługi  na  rzecz
Administratora  (np.  prawne,  IT),  oraz  innym  podmiotom  upoważnionym  na
podstawie przepisów prawa. 

g) Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

h) Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym
Wykazem Akt prowadzonym przez Administratora.

i) Mam  prawo  dostępu  do  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub
ograniczenia przetwarzania.

j) Zgoda  może  być  przeze  mnie  odwołana  w  dowolnym  momencie  w  całości  lub
w części bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

k) Mam prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  zajmującego  się  ochroną
danych  osobowych  (Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  ul.  Stawki  2,
00-193 Warszawa).

l) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych uniemożliwi udział
mojego dziecka w Konkursie.

m) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania. 


