REGULAMIN
KONKURSU SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH
Cel Konkursu:
Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych w gminie Łukowica, integracja członków
rodziny poprzez zaangażowanie w realizację projektu (aktywnie i twórczo spędzanie czasu
w gronie rodzinnym) oraz wystawa zebranych w Konkursie dzieł.
Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna w Łukowicy
Wymogi Konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i rodzin z gminy Łukowica. Szopki
można wykonać samodzielnie, razem z kolegami lub całą rodziną.
2. Jedna osoba/rodzina może zgłosić do Konkursu tylko jedną szopkę.
3. Wszystkie elementy muszą być wykonane samodzielnie - nie będą przyjmowane
prace z gotowymi elementami (gotowe lalki, figurki, plastikowe zwierzątka, pocztówki,
itp.).
4. Szopki wykonujemy z różnych materiałów i dowolną techniką (mile widziane
nawiązanie do tradycji lokalnej, pejzaży, strojów, miejscowej architektury, itp.)
5. Do wykonanej szopki należy dołączyć informację:
- nazwisko uczestników,
- telefon kontaktowy,
- e-mail,
- zgodę na publikację nazwiska, wizerunku oraz fotografii szopki na stronie
internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowicy i na profilu Biblioteki
Publicznej w Łukowicy na Facebooku (ZAŁĄCZNIK 1).
6. Jury, powołane przez Organizatora, dokona oceny prac pod względem:
- wartości artystycznej i ogólnego wrażenia estetycznego,
- wykorzystania oryginalnych materiałów i technik dekoracyjnych,
- wkładu pracy,
- trudności technicznej,
- kreatywność.
7. Chętnych prosimy o składanie gotowych szopek do siedziby Gminnego Ośrodka
Kultury – Biblioteki Publicznej w Łukowicy do dnia 7 grudnia 2020 r.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas kiermaszu bożonarodzeniowego.
9. Szopki będzie można obejrzeć na pokonkursowej wystawie w Galerii Gminnego
Ośrodka Kultury w Łukowicy.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.
Dodatkowe informacje na temat konkursu udzielane są pod numerem telefonu:
18 3339091 lub bezpośrednio w Bibliotece Publicznej w Łukowicy

ZAŁĄCZNIK 1
Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

KARTA ZGŁOSZENIOWA
…………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

…………………………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)

………………………………………………………………
(data urodzenia)

………………………………………………………………
(e-mail)

………………………………………………………………
(telefon kontaktowy)

Oświadczam, że podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe. Jestem autorem zgłoszonej do
konkursu szopki. Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.

……………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis uczestnika konkursu)

W przypadku osoby niepełnoletniej wypełnia rodzic lub opiekun prawny
…………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego)

…………………………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)

………………………………………………………………
(telefon kontaktowy)

Wyrażam zgodę na udział mojej(go) córki/syna/podopiecznego w Konkursie Szopek
Bożonarodzeniowych” organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Łukowicy. Oświadczam,
że zapoznałem się z regulaminem konkursu.
……………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

ZGODA NA PRZETWARZANIE I PIBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH
I WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszeniowej
Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. Przyjmuję do wiadomości, że podane dane będą wykorzystywane
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maj 2018r. oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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).
Przyjmuję do wiadomości, że podczas uroczystości wręczania nagród zostanie sporządzona
dokumentacja fotograficzna/filmowa utrwalająca wizerunki uczestników tej uroczystości. Wyrażam zgodę
na publiczne wykorzystywanie, utrwalanie i powielanie przez Organizatora konkursu tej dokumentacji
w celach promocyjnych i reklamowych, zamieszczanie w prasie mediach, Internecie oraz innych formach
utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, podając dane autora, bez ograniczeń czasowych
i ilościowych.
Wyrażam zgodę na publikację mojego zdjęcia konkursowego oraz mojego wizerunku utrwalonego
podczas wydarzenia na profilu Biblioteki Publicznej w Łukowicy na Facebooku.

……………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis uczestnika konkursu)

Podpis rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku niepełnoletnich)

……………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

