
REGULAMIN IV MIEJSKIEGO KONKURSU  
„Stroik Bożonarodzeniowy” 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 27 w  Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1                
w Dąbrowie Górniczej. 

2. Cele konkursu: 
- edukacja dzieci w zakresie poznania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów  
  związanych z obrzędowością ludową, 
- rozwijanie zdolności twórczych, 
- kształtowanie umiejętności manualnych. 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest: 
- wykonanie stroika bożonarodzeniowego o dowolnej wielkości i kształcie, 
- możliwość zastosowania dowolnych technik, 
-  preferowane użycie materiałów naturalnych, 
- stroik wykonuje jedna osoba. Prace wykonane grupowo nie będą oceniane. 

4. Praca powinna zostać opisana tj. nazwisko i imię uczestnika konkursu, klasa, adres szkoły,                  
imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy do szkoły lub opiekuna. 

5. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: 
- I kategoria - uczniowie klas I - III 
- II kategoria - uczniowie klas IV - VIII 

6. Prace konkursowe należy wykonać i dostarczyć do dnia 15 grudnia 2022r. na adres 
 

Szkoła Podstawowa Nr 27 w  Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1  w Dąbrowie Górniczej. 
ul. Żołnierska 188 

42-525 Dąbrowa Górnicza 
tel. /32/260 74 19 

7. Dane osobowe uczestników zostają pozyskane wyłącznie do celów konkursu. 
8. Komisja konkursowa wyłoni spośród przekazanych prac konkursowych zwycięzców od miejsca                

I - III, może również wytypować osoby, które zostaną dodatkowo nagrodzone. 
9. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę: 

- pomysłowość ujęcia tematyki konkursowej, 
- estetykę pracy, 
- oryginalność. 

10. Laureaci telefonicznie zostaną poinformowani o terminie ogłoszenia wyników konkursu. 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

- nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac konkursowych. 
12. Przekazując prace na konkurs rodzic dziecka, które wykonało prace potwierdza pisemnie, że 

akceptuje warunki regulaminu w oświadczeniu (zał. Nr 1) 
13. Przekazując prace konkursową dziecka, rodzic wyraża zgodę na ekspozycję pracy konkursowej 

w szkole z danymi dziecka a także na opublikowanie zdjęć dziecka i jego pracy, jego danych 
osobowych na stronie internetowej szkoły zarówno jeśli będzie ono laureatem lub jeśli zostanie.  

14. Organizator nie zwraca prac dostarczonych na konkurs. 
15. Prace konkursowe zostaną przekazane jako upominki świąteczne osobom starszym, samotnym. 

 
Wszystkim dzieciom życzymy sukcesu, a nauczycielom z góry dziękujemy 

za zaangażowanie w propagowaniu idei konkursu. 

                                                                                                Organizatorzy 

 

 



OŚWIADCZENIE 

Zgadzam się na udział mojego dziecka 

 

………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

w IV miejskim konkursie na „Stroik Bożonarodzeniowy” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 27                
w  Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Dąbrowie Górniczej ul. Żołnierska  188.  

                                                                                              ……………………………………. 

                                                                                              (data, czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu 

nazwa i adres placówki 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

………………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko uczestnika 
 

1. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem 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). 

2. Dane osobowe zbierane są w celu organizacji i przeprowadzenia IV Miejskiego Konkursu „Stroik 
Bożonarodzeniowy”   

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia 
udziału w konkursie. 

4. Administratorem danych osobowych będzie Szkoła Podstawowa Nr 27 w Zespole Szkolno - 
Przedszkolnym Nr 1 w Dąbrowie Górniczej. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie 
podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody. Za 
dokumentację konkursu oraz zawarte w nich dane osobowe uczniów odpowiadają organizatorzy 
konkursu. 

5. Dane przetwarzane będą w dniu konkursu W tym czasie uczestnik, rodzic lub prawny opiekun, ma 
prawo wglądu w swoje dane, możliwość ich edycji, a także ma prawo żądać zaprzestania lub 
ograniczenia ich przetwarzania. Następnie dane zostaną zarchiwizowane przez szkołę. Osoba, której 
dane dotyczą lub rodzic, lub prawny opiekun ma prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.  

6. Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku 
wyłonienia go, jako finalisty. Zgodnie z Art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1191). 

7. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie danych 
osobowych, i miejsca nauki uczestnika konkursu, wykonanych fotografii w publikacji na stronie 
internetowej Szkoły Podstawowej nr 27 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Dąbrowie 
Górniczej.  
 
 

……………………………………. 

(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna) 


