
REGULAMIN KONKURSU SZKOLNEGO NA 

NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ 

1. ORGANIZATOR KONKURSU PLASTYCZNEGO:  

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Kochanowskiego                                

w Kędzierzynie – Koźlu. 

2. UCZESTNICY BĘDĄ OCENIANI W KATEGORIACH WIEKOWYCH: 

 klasy 1 -3 szkoły podstawowej 

 klasy 4 – 8 szkoły podstawowej 

3. CELE KONKURSU:   

 rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej 

uczniów; 

  rozwijanie wrażliwości estetycznej; 

 inspiracja do poszukiwania nowych form plastycznych 

 stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań 

twórczych; 

 pielęgnowanie tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych; 

  umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji 

Świąt Bożego Narodzenia. 

4. ZADANIE KONKURSOWE:  

Ozdoby bożonarodzeniowe wykonujemy dowolną techniką z możliwością 

zastosowania techniki mieszanej. Prace konkursowe mogą być wykonane 

dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej 

(drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna, 

tkaniny, koronki, cekiny, pióra, masa solna itp.) 

5. TERMINY KONKURSU SZKOLNY:  

 ogłoszenie konkursu – 07.12.2020 r.  

 zakończenie przyjmowania prac - 15.12.2020 r.  

 przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu - 17.12.2020 r.  

 termin wręczenia nagród ustali Dyrekcja Szkoły (każdy zwycięzca 

będzie poinformowany telefonicznie) 



  prezentacji choinkowych ozdób bożonarodzeniowych oraz 

otwarcie Jarmarku internetowego na Facebooku szkolnym                  

- 18 .12.2020 r.  

6. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas 1 – 8 PSP nr 15 im. 

Jana Kochanowskiego w Kędzierzynie – Koźlu. 

 każdy uczestnik konkursu może wykonać max. 2 ozdoby 

świąteczne;  

 każda praca musi być opatrzona metryczką która zawiera: imię              

i nazwisko uczestnika, kategoria wiekowa, telefon kontaktowy 

Uczestnicy konkursu składając prace wyrażają zgodę na udział prac 

w Jarmarku internetowym, który  odbędzie się na Facebooku 

szkolnym. Każdą wystawioną ozdobę (wraz z podaną ceną) będzie 

można „zaklepać” w komentarzu pod zdjęciem (kto pierwszy ten 

lepszy). Kwota z uzbierana z jarmarku zostanie przeznaczona na 

cele charytatywne organizowane przez naszą szkołę. 

 FORMAT PRAC: 

a)  wysokość ozdób świątecznych bez ograniczeń;  

b) prace mogą mieć formę przestrzenną; 

7. DOSTARCZENIE PRAC  

Prace konkursowe należy dostarczyć do świetlicy szkolnej od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 w przewidzianym                 

w regulaminie terminie. Decyduje termin fizycznego dostarczenia prac. 

8. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW  

Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą, zgodnie z kryteriami 

oceniania, przez komisję konkursową, której członków wybierze 

Organizator i która składać się będzie z 3-5 członków – ludzi związanych  

z plastyką i innymi dziedzinami sztuki.  

9. NAGRODY 

 Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom  

ponadto przewidziane są nagrody rzeczowe.  

10.  POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.)  O formacie i kolejności prac wybranych do wystawy decyduje 

organizator.  



2. ) Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie 

danych Konkursu informacji osobowych zawartych w metryczce każdej           

z prac.  

3. ) Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora 

materiałów dostarczonych do konkursu do działań informacyjno-

promocyjnych.  

4. ) Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.  

5.) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli 

nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego 

regulaminu. 

6.) Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu. 

7.) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest  PSP 

nr 15 im. Jana Kochanowskiego, 47-206 Kędzierzyn – Koźle.  

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla 

potrzeb rozstrzygnięcia konkursu. Dane będą przetwarzane przez okres 

niezbędny do realizacji konkursu. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna, iż 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza 

przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 

RODO).  

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu oraz 

zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do 

treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia                         

i przeniesienia, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania wynikającym z art. 15-20 RODO.  

 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO wyrażam 

zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych zawartych                   

w formularzu przez Organizatora w celach związanych z organizacją                  



i przeprowadzeniem szkolnego konkursu plastycznego „Najładniejsza  

ozdoba bożonarodzeniowa”.  

 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku uczestnika oraz danych 

osobowych na stronach internetowych Organizatora, w wydawnictwach 

własnych, w lokalnych mediach do celów związanych z promowaniem 

działalności szkoły. 

Organizator konkursu: Honorata Czech - Kulla 


