
 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„OZDOBA CHOINKOWA” 

  

1. ORGANIZATOR  

Organizatorem konkursu jest Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej” w Warce.  Adres 

organizatora: ul. Długa 3 05-660 Warka, tel. +48 667 22 70, dworek@dworek.warka.pl.   

2. CEL   

Celem konkursu jest:  

• Przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży z tradycjami związanymi z Bożym Narodzeniem; 

• Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej; 

• Pobudzenie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży; 

• Inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych.  

3. TEMATYKA   

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej – ozdoby, choinkowej w formie 

przestrzennej. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, kolorystyka, pomysłowość, dekoracyjność i 

ogólne wrażenie estetyczne. UWAGA! Do konkursu nie będą przyjmowane łańcuchy.  

4. KATEGORIE WIEKOWE  

W konkursie mogą wziąć udział osoby uczące się lub zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy 

Warka w następujących kategoriach:  

1. Przedszkola i zerówki 

2. Szkoła podstawowa – klasy 1-3  

3. Szkoła podstawowa – klasy 4-6  

4. Szkoła podstawowa – klasy 7 i 8  

5. TECHNIKA   

Forma pracy: przestrzenna. Podczas pracy nad ozdobą można zastosować dowolną technikę, 

pamiętając o jej tematyce przewodniej (patrz punkt 3 regulaminu). Gotowe produkty sklepowe nie będą 

brane pod uwagę w ocenie jury. Do wykonania ozdoby można wykorzystać: biały lub kolorowy papier, 

bibułę, tzw. „sreberka” lub „złotka”, słomę, słomki, koraliki, włóczkę, nici, tekturę, watę itp. Ozdoby 

muszą być przystosowane do niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz posiadać element 

umożliwiający zawieszenie ozdoby.  

6. TERMINY   

Ogłoszenie konkursu: 9 listopada 2021 



Zakończenie przyjmowania prac: 9 grudnia 2021, do godz. 15:00 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 21 grudnia 2021 

Termin wręczenia nagród oraz prezentacja ozdób: 21 grudnia 2021 podczas „Zimowej Odmiany 

Wareckiego Rynku” 

UWAGA! Ze względu na panującą sytuację epidemiczną w kraju sposób wręczenia nagród może się 

zmienić. Każdy uczestnik konkursu zostanie poinformowany o takiej zmianie.  

 7. WARUNKI UCZESTNICTWA   

Uczestnicy konkursu muszą:  

1. Uczęszczać do placówki oświatowej bądź zamieszkiwać na terenie Miasta i Gminy Warka;  

2. Być autorami zgłoszonych prac;  

3.  Dołączyć do pracy metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, klasę i szkołę do których uczęszczają, 

nazwisko opiekuna i kontakt telefoniczny do opiekuna (rodzica), zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych (metryczka powinna być dołączona do pracy, najlepiej aby była zamocowana przy 

wieszaczkach, w taki sposób aby organizator mógł ją z łatwością usunąć). 

4. Złożyć pracę w terminie przewidzianym w regulaminie;  

5. Zgłosić do konkursu tylko jedną ozdobę choinkową; 

6.  Wykonać pracę samodzielnie. 

Uczestnicy konkursu składając pracę wyrażają zgodę na prezentację pracy podczas Zimowej 

Odmiany Wareckiego Rynku.   

8. FORMAT PRAC  

Praca ma mieć formę pracy przestrzennej o wymiarach podstawy nie przekraczającej 20 cm x 

20 cm i wysokości nie przekraczającej 30 cm. Ozdoba choinkowa powinna być na tyle lekka, żeby dało 

się ją powiesić na choince. Prace przekraczające dopuszczalny format nie będą oceniane.  

9. DOSTARCZENIE PRAC  

Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby organizatora (adres w punkcie 1) w 

przewidzianym w regulaminie terminie. Decyduje termin fizycznego dostarczenia prac.  

10. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW  

Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą przez komisję konkursową, której członków 

wybierze Organizator i która składać się będzie z 3-5 członków – osób związanych z plastyką i innymi 

dziedzinami sztuki. Jury będzie oceniać wartości artystyczne prac, profesjonalizm wykonania, ciekawy 

pomysł.  

W konkursie przyznana zostanie również nagroda publiczności. Głosowanie publiczności 

odbędzie się podczas kiermaszu świątecznego 21 grudnia na Wareckim Rynku. 

* W przypadku trudnej sytuacji epidemicznej, która nie pozwoli na organizację wydarzenia 

głosowanie odbędzie się za pośrednictwem portalu Facebook. Każdy uczestnik zostanie 

poinformowany o takiej zmianie a także o terminie głosowania. 

11. NAGRODY  

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Dodatkową 

nagrodą w konkursie będzie prezentacja zwycięskich prac podczas Zimowej Odmiany wareckiego 

Rynku.   



13. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

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

2. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w danych przez administratora 

zawartych na metryczce każdej z prac.  

3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora materiałów dostarczonych do 

konkursu do działań informacyjno-promocyjnych.  

4. Prace nieodebrane do 31 stycznia 2021 roku nie będą przechowywane.  

5. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.  

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo 

ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.  

7. Dostarczenie pracy do organizatora jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na akceptację 

powyższego regulaminu.  

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów jest  Gminna Instytucja Kultury ''Dworek 
Na Długiej" (Ul. Długa 3, 05-660 Warka, Tel. +48 667 22 70). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu plastycznego „Ozdoba choinkowa”. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu 

Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów 
powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości 
udziału w konkursie.  

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się 

opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 


