
Regulamin
I Gminnego Konkursu Plastycznego pt.: ,,Jasełka i Grupy Kolędnicze”

Maruszyna 2021

Konkurs Plastyczny pt.:  ,,Jasełka i Grupy Kolędnicze” jest nieco zmienioną kontynuacją
organizowanego corocznie Gminnego przeglądu ,,Jasełek i Grup Kolędniczych”. 
W tym roku jednak ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną zmienia się jego
formuła – będzie to Konkurs Plastyczny.

ORGANIZATORZY:
 Związek Podhalan Oddział Maruszyna,
 Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.

Patronat honorowy nad Konkursem objął Wójt Gminy Szaflary.

§1
CELE KONKURSU:

 kultywowanie  i  podtrzymywanie  tradycji  związanych  ze  świętami  Bożego
Narodzenia oraz towarzysząca im obrzędowość regionalna,

 integracja  twórcza  dzieci  i  młodzieży  ze  szkół,  zespołów,  kółek  teatralnych,
instytucji i stowarzyszeń oraz parafii z terenu gminy Szaflary,

 pobudzanie wyobraźni i kreatywności,
 rozbudzanie zainteresowania różnorodnymi technikami plastycznymi, 
 kształtowanie umiejętności współzawodnictwa,
 stworzenie  możliwości  prezentacji  dorobku  artystycznego  dzieci  i  młodzieży

z terenu gminy Szaflary.

§2
Prace rozpatrywane będą w następujących kategoriach wiekowych: 

 grupa I – dzieci z przedszkola – kl. ,,0”, 
 grupa II – uczniowie klas I – III, 
 grupa III – uczniowie klas IV – VI, 
 grupa IV – uczniowie klas VII – VIII,
 grupa V – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

§3
Temat Konkursu pt.: ,,Jasełka i Grupy Kolędnicze” dotyczy przedstawienia w formie
plastycznej wybranych scen z jasełek lub obrzędu kolędowania. 
Przedstawiane mogą być zarówno całe sceny jak i pojedyncze postacie. 



§4
 Jury będzie brało pod uwagę:

 zgodność pracy z tematem,
 ogólny  wygląd  pracy  (estetyka  wykonania,  rozmieszczenie  elementów

graficznych, napisy), 
 oryginalność, 
 samodzielność wykonania pracy. 

§5
Format pracy: A3
Technika: dowolna 
Bardzo prosimy, by elementy sypkie użyte do wykonania pracy plastycznej były trwale do
niej przytwierdzone. 

§6
Każda praca powinna być na awersie opatrzona metryczką – załącznik nr 2. 

§7
Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów. 

§8
Z przebiegu prac Komisji Konkursowej sporządzony zostanie protokół.  

§9
Niepełnoletni  uczestnicy  Konkursu  biorą  w  nim udział  wyłącznie  za  zgodą  rodziców
lub prawnych opiekunów. 

 
§10

Zgoda rodziców lub prawnych opiekunów, w tym zgoda na zbieranie i  przetwarzanie
danych  osobowych  przez  Związek  Podhalan  Oddział  Maruszyna  i  Gminne  Centrum
Kultury,  Promocji  i  Turystyki  w  Szaflarach,  w  celach  promocyjno–marketingowych,
związanych  z  prowadzoną  przez  Związek  Podhalan  Oddział  Maruszyna  i  Gminne
Centrum Kultury, Promocji  i  Turystyki  w Szaflarach działalnością,  zgodnie z art.  7 i  9
Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE,
zwanym dalej RODO (Dz. Urz. UE. L nr 119) oraz zgoda na przekazywanie autorskich
praw majątkowych do prac, musi być wyrażona pisemnie w formie  oświadczenia, które
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

§11
Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10 (tj.  załącznik  nr 1) przekazywane jest wraz
z pracą składaną na konkurs. 

§12
Udział  w konkursie  jest  równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do
niniejszego regulaminu. 



§13
Prace należy składać do dnia 5 stycznia (wtorek) 2021 r. do godz. 16:00 w siedzibie
Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach. 
 
Prace można również nadesłać na adres: 
Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach 
ul. Zakopiańska 18
34-424 Szaflary

§14
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone  na stronie internetowej www.gckpit.szaflary.pl,
www.szaflary.pl oraz na Facebooku.

§15
Ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa, termin odbioru nagród
zostanie podany w terminie późniejszym. 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, Promocji
i Turystyki w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18 lub telefonicznie pod numerem tel. 18 27 547 23

http://www.szaflary.pl/


ZAŁĄCZNIK NR 1 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA 
 

……………………………………………
Data, miejscowość

…………………………………………………… 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 
 

………………………………………………..... 
Adres zamieszkania 

……………………………………………………
Nr tel. 

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że jestem rodzicem / ustawowym opiekunem 

………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka - uczestnika konkursu 
 
Wyrażam  zgodę  na  zbieranie  i  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego  dziecka
do  celów  związanych  z  jego  udziałem  w  I  Gminnym  Konkursie  Plastycznym
pt.: ,,Jasełka i Grupy Kolędnicze”,  zgodnie z art.  7 i  9 Rozporządzenia Parlamentu
europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE, zwanym dalej RODO (Dz.
Urz. UE. L nr 119).
 
Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  przekazanie na  rzecz  Związku  Podhalan  Oddział
Maruszyna i Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach, autorskich praw
majątkowych  do  prac,  w  tym ich  opublikowania  bez  ograniczeń  w  zakresie  terminu,
wielokrotności, wszystkich pól eksploatacji określonych ustawą o prawie autorskim i ich
pokrewnych  (Dz. U. 2000, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz kontekstu publikacji. 
 
Praca jest wynikiem własnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich. 

…………………………………………………………………… 
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego



ZAŁĄCZNIK NR 2 

Metryczka pracy  
(prosimy wypełniać drukowanymi literami) 
 

Imię i nazwisko autora pracy: 
 

Szkoła/instytucja, itp… : 
 

Klasa i wiek: 
 

Kategoria:  
 

Imię i nazwisko opiekuna pracy: 
 


	OŚWIADCZENIE

