
REGULAMIN KONKURSU 
 

KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH 
Komprachcice 2020 

 
1. Celem konkursu jest: 

 Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych; 

 Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej 

i narodowej; 

 Rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych wśród dzieci i młodzieży; 

 Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji 

kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia; 

 

2. Tematyka konkursu 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy – szopki 

bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne 

elementy tradycji Bożego Narodzenia.  

 

3. Prace oceniane będą w 2 kategoriach: 

Kat. I - Indywidualna 

Kat. II - Grupa (np. rodzina, z uwzględnieniem zaistniałej sytuacji 

epidemiologicznej oraz wszelkich środków bezpieczeństwa) 

 

4. Każdy uczestnik (zespół uczestników) powinien dostarczyć jedną pracę wykonaną  

w technice dowolnej. 

 

5. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być 

przymocowane. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko 

autora/autorów. 

 

6. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest: 

a)  przesłanie poprawnie wypełnionego kompletu dokumentów do dnia 16 grudnia  

(do pobrania z http://www.sokkomprachcice.pl/)  

 

b) dostarczenie gotowej szopki do 16.12.2020 r. na adres: 

Samorządowy Ośrodek Kultury 

46-070 Komprachcice  

ul. Niemodlińska 2 

 

7. Jury przyzna trzy miejsca w każdej kategorii. Jednocześnie zastrzega sobie możliwość 

innego podziału nagród. Wszelkie decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne.  

8. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia prac powstałe  w wyniku transportu  

i ustawiania szopek. 

http://www.sokkomprachcice.pl/


9. Ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie transmisji Choinka! Choinka! Ubierzmy ją razem! 

dnia 20.12.2020 r. (termin może ulec zmianie). 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

 

Ocena i nagrody 

1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów specjalnie do 

tego celu. 

2. Oceniane będą:  

 nawiązanie do tradycji,  

 architektura,  

 wykonanie elementów/postaci,  

 kolorystyka,  

 nowatorstwo,  

 dekoracyjność, 

 kreatywność,   

 ogólne wrażenie estetyczne. 

 

Przetwarzanie Danych Osobowych 

1. Udział w konkursie wiąże się z utrwalaniem  wizerunku uczestników poprzez fotografię 

analogową, cyfrową i nagrania cyfrowe video w trakcie trwania przeglądu, w celu 

udokumentowania przebiegu, oraz promocji Organizatora konkursu. 

 

2. Wyłonienie laureatów będzie  wiązało się z podaniem do publicznej wiadomości  na stronie 

www.sokkomprachcice.pl  imion i nazwisk laureatów oraz upublicznienia ich wizerunku. 

Organizator rozważa umieszczenie powyższych danych również na portalu społecznościowym  

FACEBOOK link: https://www.facebook.com/SOKKomprachcice  (Fanpage Organizatora)  

 

Podstawą do przetwarzania danych w związku z przystąpieniem do udziału w konkursie  jest zgoda 

uczestnika konkursu / rodzica lub opiekuna prawnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SOKKomprachcice


KONKURS  

SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH 

Komprachcice 2020 

 

 

KARTĘ  ZGŁOSZENIA NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

1. Imię i nazwisko, wiek wykonawcy/wykonawców………………………............................... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….…………………..…… 

2. Instytucja delegująca (jeżeli dotyczy)  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Imię i nazwisko opiekuna ……………………………………………….……………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

4. Telefon kontaktowy i mail 

………………………………………………………………………………………………… 

5. Informacja o uczestniku/uczestnikach 

……………………………………………………………………………………….………. 

.................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis osoby zgłaszającej   

 

 

………………………………… 

 

Podpis rodzica / opiekuna  
(w przypadku osoby niepełnoletniej) 

 

 

………………………………… 

 



Zgoda na przetwarzanie  

danych osobowych  

(dotyczy każdego uczestnika/członka grupy) 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich / mojego dziecka danych osobowych zawartych w karcie 

zgłoszenia, w tym również wizerunku  utrwalonego w związku z udziałem w konkursie w celu 

umieszczenia na:  

[   ] TAK      [   ] NIE stronie internetowej SOK w Komprachcicach  www.sokkomprachcice.pl 

[   ] TAK       [    ] NIE 
portalu społecznościowym Facebook (Fanpage SOK w Komprachcicach ) 

https://www.facebook.com/SOKKomprachcice/ 

[   ] TAK       [    ] NIE 

w Kronikach Pamiątkowych  SOK w Komprachcicach udostępnianych do 

wglądu osobom zainteresowanym wydarzeniami organizowanymi przez SOK  

w Komprachcicach 

[   ] TAK       [    ] NIE 
serwisie internetowym YouTube – kanale SOK Komprachcice 

https://www.youtube.com/channel/UCXt4UFOs2hoEzGIDU2Xwrbw 

[   ] TAK    [    ] NIE 
W magazynie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach   

„Z Pasji do Kultury”  

 

Zgodnie z art. 13 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  

(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  poinformowano mnie, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Samorządowy Ośrodek Kultury  

w Komprachcicach, ul. Niemodlińska 2, 46-070 Komprachcice,  zwany dalej SOK  

w Komprachcicach. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SOK w Komprachcicach możliwy jest pod 

numerem tel. nr (77)  464 62 22.   

3. [Moje dane osobowe] / [dane osobowe  mojego  dziecka]  będą przetwarzane w celu 

udokumentowania i promocji konkursu organizowanego przez SOK w Komprachcicach i nie 

będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisu prawa.; 

4. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, usunięcia,  prawo do 

sprzeciwu, zażądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych 

oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

5. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Urzędu Ochrony 

Danych)  

6. Podanie SOK w Komprachcicach danych osobowych jest dobrowolne, przy czym 

niewyrażenie  zgody lub  cofnięcie zgody może uniemożliwić  [mi / mojemu dziecku]  wzięcie 

udziału w konkursie. 

7. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu pisemnego cofnięcia zgody.  

                                                                               

                                                                                                                                  

 

…………………………………… 

 

 

                                                                                       

podpis 

 

 


