
Regulamin 

Gminnego Konkursu na 

Kartkę Bożonarodzeniową - Ozdoby Choinkowe – Szopkę Bożonarodzeniową 

§ 1 

Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku 

Strzyżewskim. 

§ 2 

Konkurs trwa od 01.12.2020 r. do 20.12.2020 r. i skierowany jest do mieszkańców gminy Rzepiennik 

Strzyżewski. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników nastąpi 22.12.2020 r. 

Protokół opublikowany zostanie na stronie internetowej GCK (www.gckrzepiennik.pl). 

Rozdanie nagród - w pierwszym możliwym terminie, po otwarciu instytucji lub przesłane pocztą. 

O konkretnym terminie powiadomimy uczestników mailowo, na naszej stronie i na facebooku. 

§ 3 

W ludowych zwyczajach okres poprzedzający Boże Narodzenie wiązał się między innymi ze wspólnym, 

rodzinnym wykonywaniem ozdób choinkowych, szopek Bożonarodzeniowych, figurek Świętej 

Rodziny, Trzech Króli, zwierząt itp. Wykonywane były z bibułki, słomy, kolorowego papieru, orzechów, 

szyszek, pestek owoców oraz ziaren zbóż i świadczyły o ogromnej fantazji i pomysłowości twórców. 

Tworzone pracowicie na szydełku, strugane z drewna lub wypiekane z ciasta piernikowego stanowiły 

oryginalną ozdobę niejednego domu. Coraz rzadziej też wysyłamy kartki świąteczne, wypierane przez 

smsy, komunikatory i fanpage. Warto kontynuować te piękne tradycje, dlatego też serdecznie 

zapraszamy do udziału w naszym konkursie. 

§ 4 

Cele konkursu: 

- Poznanie i kultywowanie tradycji obrzędowej Świąt Bożego Narodzenia. 

- Pobudzanie inwencji twórczej w zakresie tradycyjnego ozdabiania choinki i obdarowywania 

świątecznymi kartkami. 

- Przybliżenie bogatej tradycji, zwyczajów i obrzędów ludowych charakterystycznych dla okresu 

bożonarodzeniowego. 

§ 5 

Do udziału w Konkursie zapraszamy dzieci z rodzicami, dziadkami lub starszym rodzeństwem 

§ 6 

Prace można wykonać w dowolnej technice, ale tylko z materiałów naturalnych (nie używany cekinów, 

plastikowych elementów, wstążeczek z materiałów sztucznych, itp.). 

Każda rodzina zgłaszająca się do udziału w konkursie może wykonać 1 pracę w jednej, dwóch lub we 

wszystkich trzech kategoriach. 

Uwaga: Prace, w których zostaną zastosowane elementy z seryjnej produkcji np.: gotowe elementy : 

pocztówki, szopki, figurki itp. nie będą kwalifikowane do konkursu! 

§ 7 

Konkurs przeprowadzany będzie w 3 kategoriach: 

1. kartki świąteczne 

2. ozdoby choinkowe 

3. szopki Bożonarodzeniowe 

§ 8 

Konkursowe prace należy sfotografować 2-4 zdjęć ( przynajmniej jedno zdjęcie powinno być zrobione w 

trakcie realizacji pracy) i przesłać na adres biuro@gckrzepiennik.pl do 20.12.2020 r. do godz. 16.00 

Zdjęcia mogą być wykonane telefonem. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

§ 9 

Prace konkursowe muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka/dzieci, z dopiskiem z kim 
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wykonywana była praca np.: z mamą, z tatą, ciocią, rodzicami, dziadkami czy starszym bratem /siostrą. 

(Nie jest wymagane imię i nazwisko rodziców, dziadków i rodzeństwa). 

§ 10 

Prace zgłaszane do Konkursu nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych 

osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm, zawierać materiałów chronionych 

prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych. 

§11 

Uczestnik konkursu (lub jego opiekun prawny), zgłaszając swój/ swojego dziecka udział w konkursie, 

oświadcza, że: 

a) posiada pełnię praw autorskich do przedłożonych prac konkursowych i przenosi je na Organizatora  

w zakresie niezbędnym do jego publikacji, ekspozycji i/lub innego rozpowszechniania; 

b) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych  

i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) 

c) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji  

w Rzepienniku Strzyżewskim, zdjęć oraz nagrań zawierających wizerunek wszystkich uczestników 

konkursu . 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. 

§ 12 

Spośród zgłoszonych prac komisja powołana przez dyrektora GCK wyłoni zwycięskie prace, które 

będą oceniane według następujących kryteriów: 

- ogólne wrażenie artystyczne, 

- koncepcja architektoniczna, 

- walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka), 

- dobór i wykorzystanie materiałów, 

- motywy regionalne, 

- staranność wykonanej pracy 

§ 13 

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i drobne upominki, a zwycięzcy dodatkowe nagrody 

ufundowane przez GCK. 

§ 14 

Biorąc udział w konkursie uczestnik przekazuje swoje prace na własność Gminnego Centrum 

Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim, który tym samym zyskuje 

możliwość dysponowania nimi według uznania. 

Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji nadesłanych prac lub ich części składowych 

z podpisem (imię i nazwisko) autora z dopiskiem z rodziną 

§ 15 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. 

§ 16 

Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie GCK w Rzepienniku Suchym, w szkołach na terenie 

gminy oraz na stronie internetowych GCK www.gckrzepiennik.pl. Szczegółowe informacje 

o konkursie można uzyskać pod numerami telefonu 14 6531 571. 

§ 17 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania fotografii prac konkursowych 

w celach reklamowych (na stronie internetowej GCK-u, w prasie, katalogach i plakatach oraz we 

wszelkich innych wydawnictwach). 

§ 18 

W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora. 



§ 19 

Informacje o przetwarzaniu danych 

1. Administratorem danych osobowych podanych w deklaracji jest: Gminne Centrum Kultury 

Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim, Rzepiennik Suchy 200, 33-163 

Rzepiennik Strzyżewski, 

2. Z inspektorem ochrony danych w Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji 

w Rzepienniku Strzyżewskim można się skontaktować pisząc na adres: inspektor@cbi24.pl 

3. Podane dane na podstawie art. 6 lub 9 RODO niezbędne są w celu udziału ucznia w konkursie 

Bożonarodzeniowym organizowanym przez Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w 

Rzepienniku Strzyżewskim Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody. 

4. Ma Pan/i prawo do: 

a. dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

b. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl. 

5. Podanie tych danych jest warunkiem udziału ucznia w konkursie organizowanym przez 

Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim. 

6. Podane dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

7. Informuję, że serwery serwisu Facebook znajdują się poza UE, gdzie obowiązują inne przepisy 

z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego 

poziomu ochrony. Dane Pani/a dziecka zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego 

serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu. 

§ 20 

Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia akcji z niniejszym 

regulaminem, przysługuje każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu. 

§ 21 

Reklamacja jest dopuszczalna w formie pisemnej na adres Organizatora – Gminne Centrum 

Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim Rzepiennik Suchy 200, 33-163 

Rzepiennik Strzyżewski. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Decyzja 

zostanie przesłana pocztą na adres podany przez Uczestnika. 

§ 22 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie a także do zmiany terminu poszczególnych 

etapów konkursu bez podania przyczyny. 

Rzepiennik Suchy, 24.11.2020 r. 

Dyrektor GCK 

Halina Hołda 


