9. Konkurs szopek bożonarodzeniowych „ANIELI W NIEBIE ŚPIEWAJĄ”
Pod Patronatem Wójta Gminy Przeciszów
Cel konkursu:
Konkurs ma na celu podtrzymywanie tradycji w budowaniu szopek bożonarodzeniowych,
kształtowanie wyobraźni oraz inwencji twórczej. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży
przedszkoli i szkół z terenu Doliny Karpia.
Zadanie konkursu:
Zadaniem konkursu jest własnoręczne wykonanie pracy plastycznej - szopki bożonarodzeniowej
ruchomej, bądź statycznej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźnie elementy tradycji Bożego
Narodzenia. Materiały oraz techniki użyte do wykonania szopki są dowolne. Należy jednak pamiętać,
aby konstrukcja szopki była stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób,
aby nie przesuwały się. Podstawa szopki nie może przekraczać wymiarów 0,6 x 0,6m.
Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
- Ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu,
- Dobór materiałów,
- Wkład pracy,
- Estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji,
- Walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki),
Gotową pracę należy opatrzyć metryczką (w załączeniu) zawierającą dane
- imię i nazwisko autora,
- miejscowość,
- kategorie wiekowe,
- telefon kontaktowy.
Kategorie wiekowe
- przedszkole,
- klasy 1-3,
- klasy 4-6,
- klasy 7-8.
Nagrody
- Dla zwycięzców (pierwsze trzy miejsca) w każdej kategorii zostaną przyznane dyplomy oraz
nagrody rzeczowe.
- Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział oraz słodkie upominki.
- Zostanie ufundowana nagroda Wójta Gminy Przeciszów.
- Zostaną ufundowane nagrody specjalne.
Szopki wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do GBP w Przeciszowie (ul. Długa 6) do dnia
10.12.2021 roku do godziny 15.00.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane podczas otwarcia wystawy, która odbędzie się w dniu
16.12.2021 roku o godzinie 17.00 w Domu Kultury w Przeciszowie.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy wspaniałych pomysłów podczas wykonywania
prac! Wszelkie pytania prosimy kierować pod nr telefonu 33 8413-270 wew.24 lub adres e-mail:
instruktor@gbprzeciszow.pl.

9. Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych pod Patronatem Wójta Gminy Przeciszów
KARTA ZGŁOSZENIA
REJESTRACJA UCZESTNIKA
IMIĘ I NAZWISKO .................................................................................................
MIEJSCOWOŚĆ ....................................................................................................
KATEGORIA WIEKOWA ........................................................................................
TELEFON KONTAKTOWY ......................................................................................

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO z dnia 27.04.2018 i art 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz danych podanych w formularzu
podczas zgłoszenia do 9 Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych „Anieli w Niebie Śpiewają”, organizowanego przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Przeciszowie, w dniu 16.12.2021r.
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na wykonywanie zdjęć mojego dziecka w trakcie 9 Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych
„Anieli w Niebie Śpiewają” i ich rozpowszechnianie na stronach, FB oraz w lokalnej prasie.

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na podanie do wiadomości publicznej na stronach, FB oraz w lokalnej prasie imienia i
nazwiska mojego dziecka, jako laureata 9 Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych „Anieli w Niebie Śpiewają”.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż zgodę mogę wycofać w każdej chwili w formie pisemnej. Oświadczam, że
zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykonywanie zdjęć i nagrań oraz ich rozpowszechnianie
przez osoby trzecie będące uczestnikiem 9 Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych „Anieli w Niebie Śpiewają”.

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

*- niepotrzebne skreślić

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: kierownik@gbprzeciszow.pl
c) pocztą tradycyjną: 32-641 Przeciszów, ul. Długa 6
2. Administrator danych powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w zakresie przetwarzania
Państwa danych osobowych poprzez e-mail: iod@gbprzeciszow.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres
Administratora wskazany powyżej z dopiskiem dla IOD. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego
dalej RODO informuje, iż:
- Dane osobowe podane w formularzu, wizerunek są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO).
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie skutkowała brakiem możliwości uczestnictwa dziecka
w 9 Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych „Anieli w Niebie Śpiewają”.
- Dane osobowe dziecka w tym wizerunek będą przechowywane przez Administratora do czasu wycofania zgody, a w
przypadku jej wycofania dane będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu wycofania zgody w celu dochodzenia
ewentualnych roszczeń.
- Odbiorcami danych osobowych będzie powołana komisja konkursowa oraz podmioty, które świadczą usługi w imieniu i na
rzecz Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych lub inne działające na odrębnych przepisach
prawa jak organy kontrolne, nadzorcze, czy audytowe.
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich uzupełnienia,
uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa. W przypadku, gdy
przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgodzie, osobie, która ją wyraziła przysługuje prawo do wycofanie
zgody bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.
- W celu skorzystania ze swoich praw w tym możliwości wycofania zgody w przypadku przetwarzania danych na jej
podstawie mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail lub telefonicznie: 33 8413 270, instruktor@gbprzeciszow.pl
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
- Dane osobowe uczestników nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych uczestnika niepełnoletniego

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

