


Bukowsko 30.11.2022 r.

R E G U L  M I N

Bożonarodzeniowy konkurs plastyczny

 „Bożonarodzeniowa ozdoba choinkowa z odzysku”

Gmina Bukowsko serdecznie zaprasza dzieci i młodzież uczęszczające do szkół na terenie gminy 
Bukowsko do udziału w Konkursie „Bożonarodzeniowa ozdoba choinkowa z odzysku”.

§ POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy w Bukowsku

2. Termin nadsyłania prac: 12 grudnia 2022 r.

3. Ogłoszenie wyników: 19 grudnia 2022 r.

4. Wystawa prac konkursowych odbędzie się w okresie bożonarodzeniowym w Urzędzie Gminy
w Bukowsku

§ PRZEDMIOT I CELE KOKRUSU

Przedmiotem konkursu jest   wykonanie   ozdoby   choinkowej   z    surowców   wtórnych (np.
opakowań, nakrętek, gazet). Prace powinny być wykonane z tworzyw nadających się do recyklingu,
dopuszcza się użycie materiałów naturalnych typu szyszki,  słoma, ziarna. Waga i  wielkość ozdoby
muszą być odpowiednie, tak aby można ją było zawiesić na choince.

1. Cele konkursu     

 poszerzenie wiedzy ekologicznej w zakresie prawidłowego segregowania odpadów 
 propagowanie idei recyklingu, a także rozpowszechnianie wiedzy na temat pozyskiwania 

surowców wtórnych i późniejszego ich wykorzystania
 rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci;
 rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;
 umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia

§ ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież mieszkającą lub ucząca się na
terenie Gminy Bukowsko



2. Każdy uczestnik zgłaszając swoją pracę do udziału w konkursie, zobowiązany jest do
podpisania oświadczenia uczestnictwa z RODO, zgody na przetwarzanie wizerunku
oraz karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1, 2, 3)

3. Dołączenie  do  pracy  metryczki   zawierającej  dane  uczestnika  konkursu:  imię  i
nazwisko, miejscowość, wiek twórcy, nr telefonu. W przypadku osób niepełnoletnich
dołączenie  oświadczenia rodzica lub opiekuna.

4. Dostarczenie prac w terminie do 12.12.2022 r. do godz. 16.00 do sekretariatu Urzędu
Gminy Bukowsko 

5. Każdy z uczestników może przedstawić jedną pracę wykonaną w dowolnej technice

§ OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWIANIA NAGRÓD

1. Prace oceniane będą przez powołana Komisja konkursowa w kategoriach wiekowych:

 Kategoria A : dzieci przedszkolne i klasy 0; 

 Kategoria B : uczniowie klas I-III; 

 Kategoria C : uczniowie klas IV-VIII

2. Wszystkie nadesłane prace wezmą udział w wystawie w Urzędzie Gminy Bukowsko

3. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii wiekowych podczas 
oceny w przypadku nadesłania niewystarczającej liczby prac.

4. Przy wyborze prac Komisja zastosuje następujące kryteria oceny:

 dobór ekologicznych materiałów 

 estetyka wykonania  

 walory artystyczne pracy

 oryginalność i pomysłowość

 trwałość konstrukcji

§ NAGRODY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Gminy Bukowsko (www.bukowsko.pl) w dniu19 grudnia
2022r.

2. Organizator  przewiduje  przyznać  3  pierwsze  miejsca  w  każdej  kategorii  wiekowej  oraz
wyróżnienia i dyplomy dla wszystkich uczestników

3. Wręczenie nagród nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

4. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent czy gotówkę.

5. Werdykt Komisji jest ostateczny i niepodważalny



6. Poprzez złożenie pracy na Konkurs,  autor wyraża zgodę na publikowanie pracy i  swojego
wizerunku  na  stronach  internetowych,  w  materiałach,  wydawnictwach  informacyjnych  i
promocyjnych Gminy Bukowsko wraz z podaniem autorstwa.

§ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prace  konkursowe  należy  dostarczyć  do  siedziby  Urzędu  Gminy  Bukowsko   w
nieprzekraczalnym terminie do 12 grudnia  (poniedziałek) 2022 roku do godz.  16:00.

2. Udział  w konkursie jest  jednoznaczny z  akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zgodą na
publikację materiałów z przebiegu konkursu w tym wizerunku fotografowanych osób. 

3. Osoby, które przystąpiły do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
Konkursu swoich danych osobowych. 

4. Regulamin  konkursu  jest  dostępny  na  stronie  internetowej  Gminy  Bukowsko
www.bukowsko.pl i Facebook 

5. Zgłoszenie  ozdób  choinkowych  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  przekazaniem  praw
autorskich do nich na rzecz Organizatora oraz do publikacji  w wydawnictwach wszelkiego
typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

6. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zatrzymania  prac  zgłoszonych  do  konkursu.  Po
rozstrzygnięciu konkursu prace zostaną wykorzystane do dekoracji choinki w Urzędzie Gminy
w  Bukowsku,  a  następnie  przekazane  wraz  z  paczkami  w  ramach  akcji  charytatywnej
„Drzewko Życzliwości”  

7. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu
bądź wysyłki.

9. Sprawy nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. Dodatkowe informacje o
konkursie  można  otrzymać  Urząd  Gminy  Bukowsko,  Referat  ,  Promocji  i  Pozyskiwania
Funduszy Zewnętrznych, osoba do kontaktu Joanna Olchawa, tel. 13 46 74 015 wew. 37, e-
mail : jolchawa@bukowsko.pl



Załącznik nr 1 do Regulaminu Gminnego Konkursu

 pt.:  „Bożonarodzeniowa ozdoba choinkowa z odzysku”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Działając  na podstawie  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 („RODO”) informujemy, że
przetwarzamy dane osobowe. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Bukowsku z siedzibą: Bukowsko 290, 38-
505 Bukowsko, mail: sekretariat@bukowsko.pl, tel. 13 46 74 015

2. Administrator danych osobowych powołał  Inspektora ochrony danych,  z którym można się kontaktować
telefonicznie pod numerem telefonu 134674015 w 54 lub mailowo email iod@bukowsko.pl

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze w celu rozpatrzenia wniesionego pisma na podstawie Ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego lub w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie
informacji  publicznej,  złożonego  przez  wnioskodawcę  na  podstawie  ustawy  z  dnia  06  września  2001  r.  o
dostępie do informacji publicznej.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione jeżeli wykażą interes prawny lub
faktyczny w otrzymaniu Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty
przetwarzające na podstawie wiążących umów powierzenia lub inni  administratorzy danych przetwarzający
Państwa  dane  we  własnym  imieniu  takie  jak:  podmioty  świadczące  usługi  informatyczne  i  hostingowe,
podmioty  świadczące  pomoc  prawną,  lub  inne  podmioty  świadczące  usługi  doradcze,  audytowe,  oraz
prowadzące działalność pocztową i kurierską.

5.  Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  określony  właściwymi  przepisami  powszechnie
obowiązującego prawa z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów, tj. Ustawy z dnia
14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do
sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do
usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do
wniesienia  sprzeciwu,  prawo do przenoszenia  danych -  z  zastrzeżeniem odrębnych przepisów,  które  mogą
ograniczyć lub wyłączyć poszczególne prawa wskazane powyżej. 

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy Państwa
zdaniem dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym
w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

8. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. 

Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych

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

(Data i podpis uczestnika  lub prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej) danych osobowych mojego dziecka,
przez Administratora: Urząd Gminy w Bukowsku



Załącznik nr 2 do Regulaminu Gminnego Konkursu

 pt.:  „Bożonarodzeniowa ozdoba choinkowa z odzysku”.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

……………………………

(Imię i nazwisko uczestnika

……………………………

(adres zamieszkania) 

Na podstawie art. 81 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r.
poz. 880 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 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  (dalej  „RODO)”  ja,  niżej
podpisana/y oświadczam, że:

1.            wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci mojego wizerunku w formie fotografii
analogowej, cyfrowej lub nagrania wideo wraz z danymi identyfikującymi moją osobę,

2. nie  wyrażam  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  postaci  mojego  wizerunku  w  formie
fotografii analogowej, cyfrowej lub nagrania wideo wraz z danymi identyfikującymi moją osobę przez Urząd
Gminy Bukowsko  w celach promocyjnych,  informacyjnych w związku z organizacją gminnego konkursu pt.:
„Bożonarodzeniowa ozdoba choinkowa z odzysku”.

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje takie formy jego publikacji, jak:

1.  publikacja wizerunku na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych,

2. publikacja  wizerunku  w  materiałach  reklamowych,  ofertowych,  promocyjnych,  informacyjnych,    
                audiowizualnych,

3.  publikacja wizerunku w materiałach wewnętrznych, broszurach, gazetkach,

4.  publikacja wizerunku w prasie

Przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią wymaga uprzedniej pisemnej zgody na taką czynność.

Powyższa zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Oświadczam,  że  zapoznałam/em się  z  treścią  klauzuli  informacyjnej  Urzędu  Gminy  w Bukowsku,  w  tym z
informacją o celu i podstawie przetwarzania oraz prawach, które mi przysługują. 

__________________________

(Imię i nazwisko uczestnika  lub prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej)

Załącznik nr 3 do Regulaminu Gminnego Konkursu



pt.:  „Bożonarodzeniowa ozdoba choinkowa z odzysku”

KARTA ZGŁOSZENIA

Prosimy wypełnić czytelnie

Imię i nazwisko

Wiek /Klasa

Miejscowość

Kontakt

Podpis  rodzica/opiekuna
prawnego dziecka

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w
konkursie

WZÓR DO WYCIĘCIA I DOŁĄCZENIA DO PRACY

IMIĘ INAZWISKO

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

WIEK

KONTAKT TEL.


