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„NAJPIĘKNIEJSZA BOMBKA BOŻONARODZENIOWA” 

Regulamin Konkursu 

Organizator:  

Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z/s w Krzywej 

Krzywa 50, 59-225 Chojnów, 

e-mail: biblioteka-krzywa@wp.pl, tel. 76 8 186 328 

Cele konkursu:  

 Ukazanie piękna i pielęgnowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia. 

 Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych dzieci. 

 Rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności.  

 Promowanie aktywności twórczej dzieci. 

 

Kryteria oceny: 

 zgodność pracy z tematem 

 pomysł i oryginalność 

 estetyka wykonania 

 samodzielność wykonania 

 

Warunki uczestnictwa: 

 Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – IV szkół podstawowych z terenu Gminy 

Chojnów . 

 Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie JEDNEJ bombki bożonarodzeniowej 

wykonanej samodzielnie i własnoręcznie z różnych materiałów i w dowolnej technice. 

 Autorem pracy może być tylko jeden uczeń. 

 Wymagania: praca przestrzenna. Średnica bombki nie może przekroczyć 15 cm. 

 Prace oceniać będzie powołane przez Organizatora jury. 

 Każda praca plastyczna powinna być opisana - imię i nazwisko dziecka oraz opiekuna 

szkolnego, klasa, szkoła, numer telefonu rodzica i opiekuna, adres mail szkoły. 

 Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 20 bombek. 

 Nadesłanie opisanych prac jest jednoznaczne z:  

a. akceptacją regulaminu,  

b. wyrażeniem zgody przez opiekunów prawnych ucznia, na przetwarzanie jego danych 

osobowych, 

c. wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych opiekuna szkolnego,  

d. zgodą na nieodpłatne prezentowanie pracy plastycznej. 
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 Prace wraz z kartą zgłoszenia należy składać do dnia 30.11.2021 r. w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Krzywej. 

 Organizatorzy powiadomią laureatów o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród. 

 Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom. 

Autorzy najpiękniejszych bombek otrzymają nagrody rzeczowe. 

 Bombki konkursowe będą stanowiły dekorację choinkowa w holu Urzędu Gminy w 

Chojnowie.  

 Prace przechodzą na własność organizatora, nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają 

sobie prawo do publikowania zdjęć bombek oraz zdjęć wykonywanych w czasie 

rozstrzygania konkursu na własnych stronach internetowych, na materiałach promocyjnych i 

w lokalnych mediach. 

 

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 Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim Organizator informuje, że udział w konkursie pn. „NAJPIĘKNIEJSZA BOMBKA 

BOŻONARODZENIOWA” oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie 

wizerunku, a także na jego rozpowszechnienie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w 

szczególności poprzez umieszczenie fotografii i filmów w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych 

i promocyjno-marketingowych na stronach internetowych organizatora w publikacjach 

wydawanych przez organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich 

będących podmiotami współpracującymi z Organizatorem, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe 

fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować działalność Organizatora, 

a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. 

o Przystąpienie do konkursu oznacza, iż uczestnik konkursu akceptuje wszystkie 

postanowienia niniejszego Regulaminu. 

o Wszystkie informacje dotyczące konkursu (m.in. regulamin konkursu, karta 

zgłoszenia), zamieszczone będą na stronie internetowej organizatora konkursu- 

https://www.gmina-chojnow.pl/159, aktualności. 

o Sytuacje nadzwyczajne nieprzewidziane w regulaminie rozstrzyga organizator 

konkursu. 

o Od decyzji jury nie przysługują odwołania. 

 

 

 

 

………………………….., dn………….. 
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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119., oraz art. 

81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231). 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie i rozpowszechnianie zdjęć i filmów zawierających wizerune

k mojego  dziecka ………………………………………………..…… zarejestrowany podczas uczestnictwa w 

konkursie pt.: „NAJPIĘKNIEJSZA BOMBKA BOŻONARODZENIOWA” zorganizowanego przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Krzywej.   

Rozpowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych może nastąpić na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Krzywej, a także w mediach: intrenecie, prasie, telewizji poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym bez ograniczeń 

czasowych. 

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko  

i wyłącznie w celach związanych z udziałem w konkursie „NAJPIĘKNIEJSZA BOMBKA 

BOŻONARODZENIOWA” zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krzywej. 

Zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania materiału przez 

Gminną Bibliotekę Publiczną w Krzywej z wizerunkiem mojego dziecka/dzieci.  

 

..........................................................................  

 (data imię i nazwisko oraz podpis rodzica/opiekuna 

prawnego) 
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OBOWIĄZEK  INFORMACYJNY 

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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywej, 

mająca swoją siedzibę: Krzywa 50, 59-225 Chojnów; tel. 76 818 63 28; adres e-mail: 

biblioteka-krzywa@wp.pl 

2. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzywej powołany został Inspektor Ochrony Danych, z 

którym można kontaktować się: Krzywa 50, 59-225 Chojnów; tel. 76 818 63 28; 

adres e-mail: bszwiec.odo@gmail.com 

3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w celach: 

1) zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki, 

2) organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, 

3) statystycznych, 

4) rozpatrzenia skarg i wniosków, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych 

roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes 

Biblioteki, 

5) wysyłki informacji o działalności drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia 

zgody przez Użytkownika 

Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości 

załatwienia sprawy będącej wymogiem ustawowym Administratora danych, lecz niezbędne w 

celu dokonania zapisu do Biblioteki i uczestnictwa w działaniach kulturalnych i edukacyjnych. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Biblioteki w celu wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych, a przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym powierzonej Administratorowi danych.  

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa. 

Dane osobowe o ile zostaną ujęte w systemach informatycznych możemy powierzyć również do 

przetwarzania podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres 

przetwarzania ograniczony będzie tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w 

tych systemach, takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacją i odbywać się może po zawarciu 

umowy powierzenia danych. 

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały 

profilowaniu.  

8. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do Państwa danych 

osobowych a także ich sprostowania, jeżeli są nieprawdziwe lub nieaktualne. 

9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami 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 
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takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na 

podstawie zgody udzielonej przez Państwo albo w związku z wykonywaniem umowy, której 

jesteście Państwo stroną. 

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z usług Biblioteki, a po tym 

okresie przez 5 lat w celu odnowienia przez Czytelnika możliwości korzystania z usług Biblioteki 

oraz dla celów i przez czas w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia 

ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.   

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych mający swoją siedzibę w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2. 

 


