
Regulamin konkursu Bożonarodzeniowego ,,Najpiękniejsza
bombka”

 REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizatorem konkursu jest Wiejski Dom Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej oraz Dom

Kultury w Czarnej Białostockiej.

2. Celem konkursu jest:

● poznanie i zachowanie wybranych elementów plastyki obrzędowej świąt

Bożego Narodzenia oraz najciekawszych tradycji związanych z obchodami

świąt Bożego Narodzenia w kulturze polskiej,

● rozwijanie wrażliwości estetycznej,

● rozwój inwencji twórczej w zakresie prac plastycznych nawiązujących do

wzorów regionalnych,

● poznanie wybranych elementów dziedzictwa kulturowego regionu,

3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 5 do 15 lat zamieszkujących na

terenie gminy Czarna Białostocka.

4. Konkurs polegać będzie na wykonaniu bombki świątecznej, własnego projektu,

dowolną techniką. Bombki powinny być wykonane samodzielnie, w przypadku

młodszych uczestników przy niewielkiej pomocy opiekunów.

5. Wykonaną bombkę należy dostarczyć do Wiejskiego Domu Kultury w Czarnej Wsi

Kościelnej ul. Wesoła 26 do dnia 4 stycznia 2022 r. Bombki dostarczać można w

każdy wtorek godz.16:00 – 20:00.

Do każdej z prac musi być dołączony opis oraz karta zgłoszenia ( jest to warunek

uczestnictwa w konkursie)

Opis: imię i nazwisko autora bombki, wiek dziecka oraz telefon kontaktowy opiekuna

6. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.

Komisja podczas oceny prac weźmie pod uwagę oryginalność, estetykę pracy,

nawiązanie do tradycji i wykorzystanie materiałów naturalnych.

7. Prace dostarczone po terminie, bez dołączonej zgody na przetwarzanie danych



osobowych oraz podpisanej karty uczestnictwa nie będą oceniane.

8. Bombki będą nagradzane w trzech kategoriach wiekowych:

5 – 7 lat

8 - 10 lat

11 – 15 lat

Wszyscy nagrodzeni otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 stycznia 2022 r. w WDK w Czarnej Wsi Kościelnej

o godz. 15.00 podczas ,,Wieczoru kolędniczego”.

10. Wyniki konkursu zwierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną

podane na stronie internetowej Domu Kultury w Czarnej Białostockiej (dkczarna.com)

oraz na FB Domu Kultury

11. Kontakt z organizatorem: e-mail: jkozlowska81@interia.pl

Ustalenia dodatkowe:

1. Autorzy prac przenoszą na Organizatora prawa autorskie do swoich prac. W tym celu

uczestnik składa stosowne oświadczenie, podpisane również przez rodzica lub opiekuna

prawnego (w przypadku osoby niepełnoletniej) zamieszczone na karcie zgłoszeniowej.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych,

informacyjnych i promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu.

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

4. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator

DANE OSOBOWE

Administrator:

1. Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Czarnej Białostockiej

z siedzibą przy ul. Kościelnej 8, 16-020 Czarna Białostocka tel. 85 710 16 67,

adres e-mail: dkczarnabial@gmail.com.

2. W sprawach dotyczących danych osobowych mogę kontaktować się z Inspektorem ochrony

danych Domu Kultury : 16-020 Czarna Białostocka ul. Kościelna 8, tel. 85 710 16 67, adres e-mail:

dkczarnabial@gmail.com .

3. Przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się w celu rekrutacji i przeprowadzenia konkursu.
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Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów,

z uwzględnieniem obowiązku przechowywania danych zgodnie z przepisami prawa

obowiązującymi Administratora.

4. Moje dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przeze mnie dobrowolnej zgody w

oparciu przepisy art. 6 ust. 1 lit.a oraz art. 9 ust.2 lit.a RODO.

Jestem świadomy/ma, że:

− mam prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

5. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wyklucza moje uczestnictwo w konkursie

6. Odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego lub

organizacji międzynarodowej.

8. W związku z przetwarzaniem moich danych osobowych nie podlegam decyzjom, które opierają się

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22

RODO.

* podstawa prawna:
● rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych) - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., określane terminem RODO

● ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
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