
1. Cel konkursu
Konkurs ma na celu podtrzymywanie tradycji w budowaniu szopek bo¿onarodzeniowych,
kszta³towanie wyobraŸni oraz inwencji twórczej. Konkurs skierowany jest do dzieci i m³odzie¿y przedszkoli
i szkó³ z terenu Doliny Karpia.

2. Zadanie konkursu
Zadaniem konkursu jest w³asnorêczne wykonanie pracy plastycznej - szopki bo¿onarodzeniowej ruchomej,
b¹dŸ statycznej. Koniecznie nale¿y uwzglêdniæ wyraŸnie elementy tradycji Bo¿ego Narodzenia.
Materia³y oraz techniki u¿yte do wykonania szopki s¹ dowolne. Nale¿y jednak pamiêtaæ, aby konstrukcja
szopki by³a stabilna. Wszelkie elementy powinny byæ przymocowane w taki sposób, aby nie przesuwa³y siê.
Podstawa szopki nie mo¿e przekraczaæ wymiarów 0,6 x 0,6m.

3. Szopki bêd¹ oceniane wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów
- Ogólne wra¿enie artystyczne, oryginalnoœæ pomys³u
- Dobór materia³ów
- Wk³ad pracy
- Estetyka pracy oraz trwa³oœæ konstrukcji
- Walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)

4. Gotow¹ pracê nale¿y opatrzyæ metryczk¹ (w za³¹czeniu) zawieraj¹c¹ dane
- imiê i nazwisko autora,
- miejscowoœæ,
- kategorie wiekowe,
- telefon kontaktowy,

5. Kategorie wiekowe
- przedszkole
- klasy 1-3
- klasy 4-6
- klasy 7-8

6. Nagrody
- Dla zwyciêzców (pierwsze trzy miejsca) w ka¿dej kategorii zostan¹ przyznane dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
- Pozostali uczestnicy otrzymaj¹ pami¹tkowe dyplomy za udzia³ oraz s³odkie upominki.
- Zostanie przyznana nagroda specjalna Kulturalny Powiat za naj³adniejsz¹ szopkê bo¿onarodzeniow¹.
- Zostanie przyznana nagroda specjalna Fakty Oœwiêcim za naj³adniejsz¹ szopkê bo¿onarodzeniow¹.
- Zostanie ufundowana nagroda Wójta Gminy Przeciszów.

Szopki nale¿y dostarczyæ do Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie, ul. D³uga 6 do dnia 6.12.2019 roku.

Wrêczenie nagród i otwarcie wystawy nast¹pi 13.12.2019 roku o godzinie 17.00  w Domu Kultury w Przeciszowie,

ul. D³uga 6. Wystawa zakoñczy siê w dniu 15.01.2020 roku. Po tym terminie nale¿y odebraæ prace plastyczne.
Zapraszamy do wziêcia udzia³u w konkursie i ¿yczymy wspania³ych pomys³ów podczas wykonywania prac!
Wszelkie pytania prosimy kierowaæ pod nr telefonu 33 8413-270 lub adres e-mail: kultura_przeciszow@interia.pl
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7. Konkurs Szopek Bo¿onarodzeniowych pod Patronatem Wójta Gminy Przeciszów

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO z dnia 27.04.2018 i art 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych                        
wyra¿am/nie wyra¿am* zgodê na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …......................................................................, oraz danych podanych 
w formularzu podczas zg³oszenia do 7 Konkursu Szopek Bo¿onarodzeniowych „Anieli w Niebie Œpiewaj¹”, organizowanego przez Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ 
w Przeciszowie, w dniu 13.12.2019r.
Wyra¿am/nie wyra¿am* zgodê na wykonywanie zdjêæ mojego dziecka …............................................................................................. w trakcie 7 Konkursu Szopek 
Bo¿onarodzeniowych „Anieli w Niebie Œpiewaj¹” i ich rozpowszechnianie na stronach , , , 

 oraz w lokalnej prasie.
Wyra¿am/nie wyra¿am* zgodê na podanie do wiadomoœci publicznej na stronach , , , 

 oraz w lokalnej prasie imienia i nazwiska mojego dziecka, jako laureata 7 Konkursu Szopek Bo¿onarodzeniowych „Anieli w Niebie Œpiewaj¹”

Oœwiadczam, ¿e zosta³em poinformowany, i¿ zgodê mogê wycofaæ w ka¿dej chwili w formie pisemnej. Oœwiadczam, ¿e zosta³em poinformowany o przys³uguj¹cych 
mi prawach wynikaj¹cych z ogólnego rozporz¹dzenia o ochronie danych osobowych. Organizator nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za wykonywanie zdjêæ 
i nagrañ oraz ich rozpowszechnianie przez osoby trzecie bêd¹ce uczestnikiem 7 Konkursu Szopek Bo¿onarodzeniowych „Anieli w Niebie Œpiewaj¹”.

                                                                                                                                                                                                      ................................................
                                                                                                                                                                                                         Podpis opiekuna prawnego 
*- niepotrzebne skreœliæ

Klauzula informacyjna:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych dziecka jest Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie. Kontakt z Administratorem:
a) tel. +48 338413 270
b) email: gbp.biblioteka@gazeta.pl
c) poczt¹ tradycyjn¹: 32-641 Przeciszów, ul. D³uga 6
2. Administrator danych powo³a³ Inspektora ochrony danych, z którym mo¿na skontaktowaæ siê w zakresie przetwarzania Pañstwa danych osobowych poprzez 
e-mail: iod.gbp.biblioteka@gazeta.pl ub za poœrednictwem poczty tradycyjnej na adres Administratora wskazany powy¿ej z dopiskiem dla IOD.

+48 33 8413 270

www.gbprzeciszow.pl www.przeciszow.pl www.kulturalnypowiat.pl
www.faktyoswiecim.pl

www.gbprzeciszow.pl www.przeciszow.pl www.kulturalnypowiat.pl
www.faktyoswiecim.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku  z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO informuje, i¿:

3. Dane osobowe podane w formularzu, wizerunek s¹ przetwarzane na podstawie wyra¿onej zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie 
bêdzie skutkowa³a brakiem mo¿liwoœci uczestnictwa dziecka w 7 Konkursu Szopek Bo¿onarodzeniowych „Anieli w Niebie Œpiewaj¹”.
4. Dane osobowe dziecka w tym wizerunek bêd¹ przechowywane przez Administratora do czasu wycofania zgody, a w przypadku jej wycofania dane bêd¹ przechowywane przez 
okres 5 lat od momentu wycofania zgody w celu dochodzenia ewentualnych roszczeñ.
5. Odbiorcami danych osobowych bêdzie powo³ana komisja konkursowa oraz podmioty, które œwiadcz¹ us³ugi w imieniu i na rzecz Administratora na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych lub inne dzia³aj¹ce na odrêbnych przepisach prawa jak organy kontrolne, nadzorcze, czy  audytowe.
6. Osobie, której dane dotycz¹ przys³uguje prawo  dostêpu do swoich danych osobowych oraz do ¿¹dania ich uzupe³nienia, uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub sta³ego 
wstrzymania przetwarzania lub ich usuniêcia, je¿eli s¹ one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zosta³y zebrane z naruszeniem przepisów prawa.  W przypadku, gdy przetwarzanie 
odbywa siê na podstawie wyra¿onej zgodzie, osobie, która j¹ wyrazi³a przys³uguje prawo do wycofanie zgody bez wp³ywu na zgodnoœæ przetwarzania z prawem, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prawa te mog¹ w szczególnych przypadkach podlegaæ ograniczeniom wynikaj¹cym z odrêbnych przepisów.
7. W celu skorzystania ze swoich praw w tym mo¿liwoœci wycofania zgody w przypadku przetwarzania danych na jej podstawie mog¹ siê Pañstwo skontaktowaæ poprzez             
e-mail gbp.biblioteka@gazeta.pl lub telefonicznie: 
8. Osobie, której dane dotycz¹ przys³uguje równie¿ prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzêdu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
9. Dane osobowe uczestników nie bêd¹ podlega³y profilowaniu i nie bêd¹ przekazywane  do pañstwa trzeciego lub organizacji miêdzynarodowej.

l

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych uczestnika niepe³noletniego

................................................
   Podpis opiekuna prawnego 


