Karta zgłoszenia
XXX Kociewski Konkurs Plastyczny
na Najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową
2021r.
Zgłoszenie w kategorii (podkreśl prawidłowe): przedszkola; klasy I-III szkół
podstawowych; klasy IV-VI szkół podstawowych; klasy VII-VIII szkół
podstawowych; szkoły ponadpodstawowe; osoby dorosłe; osoby niepełnosprawne.

1. Imię i nazwisko/nazwa grupy (ilość uczestników)
...................................................................................................................
2. Wiek ...................................

Klasa ................................................

3. Zgłoszenie indywidualne
Adres do korespondencji, telefon, mail
................................................................................................ ...................
...................................................................................................................
Zgłoszenie przez szkołę/placówkę
nazwa szkoły/placówki
………………………………………………………………………….…………..………..

XXX KOCIEWSKI
KONKURS
PLASTYCZNY
na
NAJCIEKAWSZĄ
SZOPKĘ
BOŻONARODZENIOWĄ
2021r.

Adres do korespondencji, telefon, mail
...................................................................................................................

REGULAMIN

...................................................................................................................
4. Jeżeli praca została wykonana pod kierunkiem opiekuna prosimy
o podanie imienia i nazwiska .....................................................................

Wypełnienie karty nie zwalnia z obowiązku opisania pracy
Wyrażenie zgód jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
Oświadczam że zapoznałam/łem się i akceptuję z regulamin konkursu.

TAK

NIE

Organizatorzy:

Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury „Ognisko”
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim
ul. Sikorskiego 26, 83-200 Starogard Gdański
tel./fax. (058) 561-33-26, e-mail: opp@oppstarogard.pl
www.oppstarogard.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka* danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia przez Kociewskie
Stowarzyszenie Edukacji i Kultury „Ognisko” oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim dla potrzeb
niezbędnych do realizacji Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r.
TAK
NIE
Wyrażam zgodą na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego dziecka* na potrzeby realizacji konkursu zgodnie z
Ustawą z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018r. poz. 1191)
TAK
NIE

…………………………
miejscowość, data

...............................................
podpis uczestnika pełnoletniego, opiekuna prawnego
lub dyrektora placówki w przypadku zgłoszenia grupy (jeżeli
grupa ma nazwę i nie są podawane nazwiska)

Konkurs realizowany przy współudziale finansowym
Gminy Miejskiej Starogard Gdański
oraz Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim

Boże Narodzenie to czas niezwykły, czas radości, odpoczynku od codzienności,
refleksji oraz wspomnień, czas adorowania tradycji chrześcijańskiej
i lokalnej – ludowej. Nieodłączną częścią tej tradycji jest budowanie świątecznych
szopek. Daje ono okazję do pogłębienia znajomości tematu, pozwala
wykazać się pomysłowością i zręcznością, kształci zamiłowanie do sztuki,
wymaga wiele cierpliwości.
Organizatorzy konkursu:
Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury „Ognisko”
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim
ul. Sikorskiego 26, 83-200 Starogard Gdański, www.oppstarogard.pl
tel./fax (058) 561-33-26, e-mail: opp@oppstarogard.pl
Tematyka konkursu:
Przedmiotem konkursu są szopki nawiązujące do tradycji kociewskiej.
Uczestnicy:
W konkursie uczestniczyć mogą dzieci z przedszkoli, wszystkich typów szkół
i dorośli z całej Polski.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Prace powinny mieć formę przestrzenną. Dopuszczalna jest płaskorzeźba (nie
przyjmujemy form płaskich). Praca musi być wykonana w sposób trwały nie
podlegający uszkodzeniu podczas transportu (nie przyjmujemy prac z plasteliny
oraz zawierających igliwie, które zeschnie i odpadnie). Do budowy nie wolno
wykorzystywać elementów gotowych np. figurek. Nie odpowiadamy za zagubione
luźne elementy wyposażenia szopki.
2. Wymiary prac dowolne.
3. Prace MUSZĄ zawierać informację na trwałe przymocowaną do szopki
zawierającą TYLKO imię i nazwisko autora lub nazwę grupy.
4. Gotową pracę każdy zainteresowany udziałem w konkursie powinien dostarczyć
do 7 grudnia 2021 roku wraz z kartą zgłoszenia, która jest załącznikiem do
regulaminu (grupa z nazwą, klasa bez podawania nazwisk wypełnia jedną kartę, w
grupie w której podane zostaną nazwiska, każdy uczestnik wypełnia oddzielną
kartę zgłoszenia) do siedziby OPP, ul. Sikorskiego 26, 83-200 Starogard Gdański.
Po terminie prace nie będą przyjmowane! W przypadku prac wysłanych decyduje
data wpływu, a nie data stempla pocztowego.
5. Oceny prac dokona jury, w skład którego wejdą artyści plastycy oraz
regionaliści.
6. Jury oceniać będzie prace w następujących kategoriach:
a) przedszkola,
b) szkoły podstawowe klasy I-III
c) szkoły podstawowe klasy IV-VI
d) szkoły podstawowe klasy VII-VIII
e) szkoły ponadpodstawowe
f) dorośli
g) prace wykonane przez osoby niepełnosprawne.

Jury szczególnie oceniać będzie zgodność pracy z regulaminem, oryginalność
pracy oraz samodzielność wykonania.
7. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie do
13 grudnia 2021 roku. Wyniki i inne informacje zostaną też zamieszczone na
stronie internetowej www.kociewie.edu.pl oraz www.oppstarogard.pl.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy
pokonkursowej w dniu 15 grudnia 2021 roku w Galerii Neptun w Starogardzie Gd.
8. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że pracę wykonał samodzielnie
i przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonej pracy.
9. Uczestnik poprzez zgłoszenie pracy do konkursu wyraża zgodę na
wyeksponowanie pracy na wystawie pokonkursowej w miejscu publicznym, oraz
oświadcza, że nie będzie rościł od organizatora zadośćuczynienia w przypadku
uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży pracy z wystawy.
10. Prace odbierać będzie można po zakończeniu wystawy z Ogniska Pracy
Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim. Termin podany zostanie na początku
stycznia 2022r. na stronie internetowej www.oppstarogard.pl. Po tym terminie
prace stają się własnością organizatora lub zostają zniszczone.
11. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.
12. W sprawach organizacji konkursu należy kontaktować się z koordynatorem
konkursu p. Anną Zwiernik tel. (058) 56 133 26.

UWAGA!! W przypadku obostrzeń pandemicznych zasady konkursu mogą
ulec zmianie. Wszystkie informacje zamieszczane będą na stronie
www.kociewie.edu.pl oraz www.oppstarogard.pl.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. informujemy:
 Administratorem danych osobowych jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim,
z siedzibą ul. Sikorskiego 26, 83-200 Starogard Gdański, tel. 58 561-33.26,
opp@oppstarogard.pl; Kontakt do Inspektora Danych Osobowych iod.annadudek@gmail.com;
 Dane uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia
konkursu;
 Podanie danych zawartych w karcie zgłoszenia nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem
koniecznym uczestnictwa w konkursie;
 Uczestnikom pełnoletnim oraz rodzicom lub prawnym opiekunom nieletniego przysługuje prawo
do dostępu do danych osobowych swojego dziecka (uczestnika), żądania ich sprostowania lub
usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału
w konkursie;
 Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 Dane mogą zostać przekazane podmiotom dokonującym na zlecenie administratora danych
wysyłki nieodebranych nagród (np. Poczta Polska, Kurier);
 Dane osobowe przechowywane będą przez czas maksymalnie określony przepisami dotyczącymi
obowiązków statystyki i archiwizacji lub do momentu odwołania zgody. Odwołanie zgody zostaje
bez wpływu na przetwarzania danych przez cofnięciem zgody;
 Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 Dane nie będą przetwarzane automatycznie (w tym przez profilowanie).

Zapraszamy do udziału!!!

