
     Regulamin 

XXXIV Konkursu Plastycznego 
„Szopka Bożonarodzeniowa” 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w 

Ciechanowie. 
2. Celem Konkursu jest kultywowanie tradycji ludowych 

3. Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych pow. ciechanowskiego w 

kategori: 
Szopka Bożonarodzeniowa 

4. Warunki dotyczące kategorii „Szopka Bożonarodzeniowa”: 
a. praca konkursowa jest formą przestrzenną; 

b. technika wykonania i materiał dowolne; 

c. praca ma nawiązywać do tradycji Szopki Bożonarodzeniowej; 

d. maksymalne wymiary szopki 30cm x 30cm x 30 cm, podpis z przodu pracy; 
e. w przypadku pracy zbiorowej – maksymalna liczba osób - 2. 
f. gotowe elementy wykorzystane do wykonania szopki eliminują ją z oceny! 

 

    Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, w tym wizerunku, której treść brzmi: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (wizerunek, imię, nazwisko, 

numer telefonu, adres, e-mail, dane kontaktowe rodziców) przez Powiatowe Centrum Kultury 

i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie. Administratorem danych jest Dyrektor 

Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie im. Marii Konopnickiej, ul. Strażacka 

5, 06-400, Ciechanów. Inspektor Ochrony Danych w instytucji: Małgorzata Dzilińska- kontakt 

e-mail: mklimczak.iod@pckisz.pl Dane są przetwarzane na podstawie: 

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 Art.6 ust.1 lit.a. Dane są 

przetwarzane w celach prowadzenia ewidencji uczestników zajęć, zapewnienie im 

bezpieczeństwa oraz promocji PCKiSz (wizerunek na zdjęciach). Ma Pan/Pani możliwość 

poprawiania i usuwania swoich danych, oraz sprzeciwu ich przetwarzania oraz w przypadku 

naruszenia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W 

przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych, prosimy o 

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. 

 

Powyższy tekst zgody należy skopiować, podpisać imieniem i nazwiskiem (w przypadku 

niepełnoletniego uczestnika podpisuje rodzic lub prawny opiekun) i wysłać wraz z nagraniem 

prezentacji przez messengera lub na e-mail podany w regulaminie. 

 
      9. NIEPRZEKRACZALNY  termin dostarczania prac na Konkurs upływa 15 grudnia 2020 r. Prace należy 

dostarczyć do PCKiSz pokój nr 27 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00 w Ciechanowie, ul. 

Strażacka 5. 
       10. Prace winny być opatrzone opisem (imię, nazwisko, adres placówki, nazwa grupy lub klasa, kontakt 

telefoniczny). 

11. Nagrody przyzna Jury Konkursowe powołane przez Organizatora w składzie przynajmniej 

trzech osób, które oceni wszystkie zgłoszone prace, a o wynikach poinformujemy 

laureatów. Taka wiadomość również ukaże się na Fanpage’u, stronie oraz w mediach. 

Zwycięskie recytacje zostaną też udostępnione publicznie w formie zdjęć.   
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13. Prace biorące udział w Konkursie pozostają w PCKiSz przez cały okres trwania wystawy, do 
5 lutego 2021 r.  Po upływie tego terminu w przypadku nieodebrania prac, przechodzą one na 

własność PCKiSz. 
14. Prace niespełniające wymagań Regulaminu będą dyskwalifikowane przed obradami Jury. 

15. Bliższych informacji udziela Dział Kultury i Sztuki PCKiSz, tel. 23 672 42 96, w. 3 


