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BOŻONARODZENIOWY KONKURS PLASTYCZNY 

 
"ŚWIĘTA Z ANIOŁAMI"  

2020 
 
 

 

 

 

Organizator: Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury, Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów 

 

Patronat Honorowy: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów  

 

Cel: Prezentacja twórczości dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych ukazująca radość, klimat i 

nastrój Świąt Bożego Narodzenia oraz rozwijanie wyobraźni i twórczej aktywności 

artystycznej w dziedzinie plastyki. 
 

Warunki uczestnictwa: 
 

1. Tematem konkursu są: 

 

a) KARTKA BOŻONARODZENIOWA  
 

b) OZDOBA CHOINKOWA - aniołek w dowolnej technice 

 

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Miasta 

i Gminy Pińczów. 
 

3. Konkurs rozgrywany jest w następujących kategoriach: 

a) - KARTKA BOŻONARODZENIOWA  

b) - OZDOBA CHOINKOWA - aniołek w dowolnej technice 
 

4. Każda osoba może zgłosić tylko 1 pracę w danej kategorii. 
 

5. Zgłoszona do konkursu praca musi być opisana na odwrocie wg metryczki załączonej 

do regulaminu (naklejonej na odwrocie pracy lub przyczepionej do pracy w sposób 

uniemożliwiający jej uszkodzenie/zniszczenie). Na metryczce prosimy o umieszczenie 

imienia i nazwiska osoby przygotowującej pracę wraz z podanym wiekiem, telefonem 

kontaktowym. 
 
W przypadku KARTKI BOŻONARODZENIOWEJ dozwolony wymiar pracy to format A4 (210 

mm x 297 mm). Praca musi być jednostronna, nie może być złożona na pół.  

W pracy dozwolone są środki artystyczne: wycinanka, wydzieranka z papieru kolorowego, 

bibuły, wyklejanka, farby, kredki i wszelkie materiały dostępne w domu (zalecane techniki 
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płaskie). Nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej, pocztówki, 

reprodukcje i prace wykonane przez naklejanie kasz, makaronów, ryżu, materiałów sypkich 

oraz gotowych naklejek, świecidełek i sztucznych ozdób. 

 

W przypadku OZDOBY CHOINKOWEJ zarówno jej wielkość, jak i technika wykonania oraz 

materiały są dowolne. Zgłoszone do konkursu ozdoby będą prezentowane na zewnątrz 

(przed budynkiem centrum kultury). 

 

 

6. Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową i przechodzą na własność 

organizatora Konkursu. Komisja konkursowa oceniać będzie: oryginalność, 

pomysłowość, estetykę wykonania, zgodność z tematyką konkursu i przede 

wszystkim samodzielność. Wszystkie prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej 

– przed budynkiem centrum kultury. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna. 
 

7. Autorzy najlepszych prac w każdej z kategorii otrzymają pamiątkowe dyplomy i 

nagrody rzeczowe. Komisja zastrzega sobie prawo wręczenia wyróżnień. 
 

8. Prace prosimy wysyłać na adres:  

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury, Ul. Józefa Piłsudskiego 2a, 28-400 

Pińczów 

z dopiskiem: "Bożonarodzeniowy konkurs plastyczny - Święta z aniołami" do dnia 4 

grudnia 2020 r. do godz. 15.30, lub dostarczyć osobiście do punktu pocztowego PSCK 

(parter, skrzynka na stoliku obok portierni) z zachowaniem zasad obowiązujących 

podczas przebywania na terenie budynku PSCK w trakcie pandemii COVID-19. 
 

9. O rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu nagród rzeczowych będziemy informować 

telefonicznie. 
  

10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. 
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METRYCZKA OPISU PRACY 
 

Imię i nazwisko: 
 

Wiek: 
 

Tel. kontaktowy: 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury z siedzibą w Pińczowie, ul. J. Piłsudskiego 2A w celu 

udziału oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu plastycznego „ŚWIĘTA Z ANIOŁAMI”. 

 
 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) 

się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

…...................................................  
Czytelny podpis uczestnika lub opiekuna / data 

 
 
 
 

 

Podstawa prawna: 
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000),  
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE L nr 119), 
 

Klauzula informacyjna 
 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury z siedzibą w 

Pińczowie, ul. J. Piłsudskiego 2A;  
2. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych z 

którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@psck.pl w każdej sprawie 

dotyczącej przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych.  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie 

plastycznym „ŚWIĘTA Z ANIOŁAMI”” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.  
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione - pracownicy PSCK, 

którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. 
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji wyżej określonych celów. 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest 

niezbędne do udziału w konkursie. 
10. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury nie przewiduje wykorzystywania 

danych w celach innych niż cel, dla którego je zebrano. 
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