REGULAMIN KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO
,,PIERNICZKOWE OZDOBY ŚWIĄTECZNE”
Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu zaprasza do udziału w konkursie plastycznym.
I. ORGANIZATORZY
Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu, ul. Główna 55, 32-329 Bolesław,
tel./fax (32) 6424 073, e-mail: ck@gminaboleslaw.pl
II. TEMAT KONKURSU
1.Tematem konkursu są: ,,Pierniczkowe ozdoby świąteczne”
2.Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie dowolnej ozdoby związanej ze Świętami Bożego
Narodzenia, ale wyłącznie z ciasta piernikowego, z dowolnego przepisu kulinarnego.
Mogą to być bogato dekorowane: serca, gwiazdy, choinki, Mikołaje, zwierzątka, a także szopki, postaci z
bajek i inne oryginalne i autorskie wzory.
III. CELE KONKURSU
- Pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia;
- Podtrzymywanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania ozdób świątecznych;
- Pobudzenie aktywności twórczej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
- Możliwość kreatywnego podejścia do tematu;
- Doskonalenie umiejętności manualnych;
- Współpraca między dzieckiem a rodzicem lub innym członkiem rodziny i spędzenie czasu razem.
IV. UCZESTNICY KONKURSU
1.Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin oraz grup twórczych, kół gospodyń,
stowarzyszeń i innych zespołów.
V. KATEGORIE
I Kategoria indywidualna dla dzieci (w wieku od 7 do 12 lat)
II Kategoria indywidualna dla młodzieży (w wieku od 13 do 18 lat)
III Kategoria indywidualna dla dorosłych
IV kategoria zbiorowa: prace grupowe (rodziny, KGW, grupy twórcze, grupy przedszkolne,klasy itp.)
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1) Każdy uczestnik może dostarczyć dowolną ilość ozdób świątecznych
2) Zgłoszone na konkurs ozdoby muszą być opatrzone metryczką zawierającą poniższe informacje:
nazwisko i imię uczestnika konkursu, numer telefonu, kategorię wiekową, w której uczestnik bierze udział.
Do każdej pracy konieczne jest dostarczenie podpisanej Karty Zgłoszeń (karta dostępna w siedzibie
Centrum Kultury oraz na stronie internetowej www.gminaboleslaw.pl/centrum-kultury)
3) Prace należy dostarczyć na adres:
Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu,
ul. Główna 55, 32-329 Bolesław
4) Termin dostarczenia prac: do 6 grudnia 2019 r.
Postanowienia końcowe
1.Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni.
2.Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora konkursu.
3.Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 13 grudnia 2019 r. podczas Wigilii dla
mieszkańców Gminy Bolesław. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej
www.gminaboleslaw.pl/centrum-kultury oraz na portalu społecznościowym Facebook
www.facebook.pl/ck.boleslaw
4.Wszystkie prace konkursowe będą prezentowane na choince, znajdującej się w Dworku w Bolesławiu.
Tym samym mamy nadzieję, że Wasze prace stworzą wspaniały, świąteczny klimat w bolesławskim
dworku.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz
1.Wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu danych osobowych
zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 2. Wyrażeniem
zgody na wykorzystanie przez Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu lub przez inne osoby na zlecenie
Centrum Kultury wizerunku mojego lub dziecka - dot. kategorii dla dzieci i młodzieży , w tym na obrót egzemplarzami,
na których utrwalono ten wizerunek oraz na zwielokrotnienie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i
metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach
konkursu , materiałach służących popularyzacji działań w zakresie edukacji kulturalnej Centrum Kultury poprzez
rozpowszechnianie wizerunku w: a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, b) prasie,
c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp 3.Osoba biorąca udział jest poinformowana że: Zgodnie z art. 13 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): 1)
Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu, ul. Główna 55, 32 –
329 Bolesław 2) Centrum Kultury wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Barbarę Kołacz z
którą można skontaktować się poprzez email barbarakolacz.ewart@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka. 3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu
realizacji zadań wynikających ze statutu Centrum Kultury na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) Dane osobowe przechowywane będą w
czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych. 5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie
będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści
swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na
podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych) 7) Przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących
Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. 8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą: dostawcy systemów informatycznych i usług
IT na rzecz Centrum, podmioty świadczące na rzecz Centrum usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych
na Centrum przez przepisy prawa, organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana
danych osobowych.
9) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu. 10) Podanie przez Panią/Pana danych
osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne
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