REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIESZJĄ SZOPKĘ
BOŻONARODZENIOWĄ

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się „Konkurs na
najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową”.
2. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”
w Ciekotach, Ciekoty 76, 26-001 Masłów
3. Celem konkursu jest:
• podtrzymywanie i kultywowanie tradycji ręcznego wykonywania szopek
betlejemskich;
• rozwijanie wiedzy na temat symboliki szopki i jej znaczenia w obrzędowości
bożonarodzeniowej;
• rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży oraz umiejętności plastycznych;
• ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz
tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;
• popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów
§2
Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat, uczniów szkół
podstawowych, placówek edukacyjnych oraz osób uczęszczających na zajęcia
do świetlic samorządowych z terenu gminy Masłów.
§3
Przedmiot konkursu i technika
1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie przestrzennej
makiety szopki bożonarodzeniowej.

2. Szopka może być wykonana zarówno z materiałów naturalnych oraz
wtórnych takich jak: drewno, rośliny suszone (z wyjątkiem gatunków objętych
ochroną), produkty spożywcze pochodzenia roślinnego, plastelina, glina, masa
solna, włókna naturalne i sztuczne, plastik, metal, karton, makulatura, szkło,
korek, guma, folia, folia aluminiowa, styropian, płyty CD, wata, włókna
sztuczne, beton itp.
3. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być
przymocowane w taki sposób, by się nie przesuwały.

§4
Dostarczenie prac
Wykonaną szopkę należy dostarczyć do dnia 10. 12. 2021 r. do siedziby
Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach, adres: Ciekoty 76.

§5
Kryteria oceny prac
1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
• ogólne wrażenie artystyczne i oryginalność pomysłu;
• inwencja twórcza i pomysłowość;
• opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów;
• walory artystyczne pracy (kompozycja, kolorystyka, dodatki)
• estetyka oraz trwałość pracy;
3. Komisja przyzna I, II i III miejsce oraz dwa wyróżnienia.
4. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w dniu
12 grudnia 2021 r. w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.

§6
Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień
Regulaminu .
2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
umieszczenie danych osobowych uczestnika takich jak: imię i nazwisko oraz
fotografii na stronach internetowych CEiK „Szklany Dom”, gminy Masłów, w
mediach społecznościowych oraz prasie lokalnej promujących działalność
organizatora.
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. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka
konieczność.
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W celu realizacji konkursu „Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa” dane osobowe
uczestników będą przetwarzane 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 (RODO) - ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie realizacji i obsługi konkursu jest
Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach, adres: Ciekoty 76, 26-001 Masłów,
Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych. Kontakt do paula.golba@cbi.pl
Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych uczestników na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f), które są niezbędne do realizacji postanowień zawartych w
Regulaminie konkursu oraz wykonania przez Administratora prawnie uzasadnionych
obowiązków dla celów: marketingowych, promocyjnych, reklamowych, sprawozdawczych i
archiwizacyjnych związanych z przeprowadzeniem konkursu,
Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego,
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nieudostępnienie uniemożliwia udział
w konkursie,
Dane osobowe Administrator może przekazywać podmiotom i partnerom, z którymi zawarł
umowę na usługi marketingowe, reklamowe, techniczne np.: rozwijanie i utrzymanie
systemów informatycznych i serwisów internetowych, z kancelariami prawniczymi,
dostawcami usług pocztowych i kurierskich oraz realizacji uzasadnionego interesu
Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Podmiotom

publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa tylko,
gdy wystąpią z żądaniem do Administratora powołując się na stosowną podstawę prawną,
8. Dane osobowe Administrator przetwarza przez okres wymagany przepisami powszechnie
obowiązującego prawa,
9. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz ich przetwarzanie nie będzie
zautomatyzowane i nie będą podlegały profilowaniu,
10. Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby
chronić zgromadzone dane.

