
„Razem z mamą, tatą, siostrą…” 
czyli rodzinny konkurs plastyczny  

na familijną choinkę bożonarodzeniową 

 
REGULAMIN KONKURSU 

 

 

1. Organizator: 

Kępiński Ośrodek Kultury z siedzibą w Kępnie, ul. Broniewskiego 5, 63-600 

Kępno 

 
2. Cel konkursu: 

a) rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej, 

b) propagowanie wśród dzieci i osób dorosłych zdrowego stylu życia i zachęcanie 

do rozwijania zainteresowań, 

c) promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu z rodziną, 

d) zachęcanie do nawiązywania międzypokoleniowego dialogu, 

e) propagowanie szacunku dla osób starszych oraz narodowych i lokalnych tradycji, 

f) pogłębianie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętem Bożego Narodzenia. 

 

3. Zadaniem konkursowym jest: 

a) ozdobienie choinki świątecznej (własnej) o wymiarze do 80 cm  

b) wykonanie trzech zdjęć dokumentujących powstawanie choinki 

 

4. Warunki uczestnictwa: 

W konkursie mogą brać udział uczniowie przedszkoli i szkół Gminy Kępno wraz ze 

swoimi rodzinami. 
 

5. Warunki konkursu: 

a) Przedmiotem konkursu jest CHOINKA BOŻONARODZENIOWA - praca 

przestrzenna o wysokości do 80 cm może być ozdobiona dowolną techniką bez 

użycia gotowych elementów z ozdobami świątecznymi wykonanymi z różnych 

materiałów (np. z szyszek, kawałków drewna, kamyków, pierników, makaronu, 

muszelek, i innych – wg indywidualnego pomysłu). 

UWAGA!!!  CHOINKA MUSI BYĆ KONIECZNIE OŚWIETLONA.  

b) Do konkursu zgłaszają się rodziny (dziecko z co najmniej jedną osobą dorosłą  

z rodziny). Cała rodzina jest uczestnikiem konkursu.  



c) Prace zgłoszone do konkursu muszą być zgodne z Regulaminem Konkursu, 

czyli wykonane samodzielnie przez uczestników. Do każdej pracy należy 

dołączyć kartkę z czytelnie zapisanymi danymi, zawierającymi imiona i 

nazwiska autorów pracy.  

d) Kartę zgłoszeniową  -  zał. nr 1 – należy przesłać wraz z 3 zdjęciami na adres 

sekretariat@kok-kepno.org do 6 grudnia 2019 r. (piątek). 

 
6. Termin i warunki dostarczenia prac: 

Prace będą przyjmowane również do 6 grudnia 2019 r. (piątek). Choinki należy 

dostarczyć do siedziby Kępińskiego Ośrodka Kultury.  

 
7. Kryteria oceny: 

Członkowie komisji konkursowej w składzie 3 osób oceniają zgłoszone do konkursu 

prace. Ocenie podlegać będą: 

a) estetyka wykonania 

b) zgodność z tematem 

c) pomysłowość, oryginalność 

d) samodzielność wykonania 

e) dokumentacja fotograficzna 

 

8. Nagrody: 

Komisja konkursowa wyłoni trzy nagrodzone prace oraz 10 prac wyróżnionych. Za zajęcie 

I, II, i III miejsca oraz za wyróżnienia uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy oraz 

nagrody rzeczowe. 

 
9. Rozstrzygnięcie konkursu: 

a) Zwycięskie prace zostaną nagrodzone podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 

w dniu 14 grudnia 2019 r. ok godziny 15:30 na Rynku w Kępnie, tuż przed 

oficjalną prezentacją choinek.  

b) Wyniki konkursu ogłoszone przez Komisję Konkursową są ostateczne. Od decyzji 

komisji nie przysługuje odwołanie. 

 
10. Ochrona danych osobowych: 

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość podawania do publicznej 

wiadomości informacji o laureatach. 

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich 

danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn.zm.) na 

mailto:sekretariat@kok-kepno.org


potrzeby przeprowadzenia konkursu., wyłaniania zwycięzców i przyznawania 

nagród. 

 
11. Postanowienia końcowe: 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu konkursu i 

przedłużenia terminu zgłaszania prac konkursowych oraz do zamknięcia konkursu bez 

wyłonienia zwycięzcy. 

 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych/ danych osobowych mojego dziecka*): - imienia i nazwiska; - numeru telefonu; - wieku; - 

wizerunku; w celu realizacji koncertu podczas JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO 2019” 

organizowanego przez Kępiński Ośrodek Kultury, a także wykorzystania wizerunku w celach 

dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjno – marketingowych i jego rozpowszechnianie bez 

ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i 

nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzących przez Administratora, w innych 

elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez 

Administratora, w publikacjach Administratora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich z 

zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie 

ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Administratora, a ich wykorzystywanie w 

innym kontekście nie jest dozwolone. Przyjąłem (-łam) do wiadomości, że administratorem 

przetwarzanych danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, oraz zapoznałem (-

łam) się z klauzulą informacyjną dostępną w Kępińskim Ośrodku Kultury oraz na stronie 

internetowej: http://kok.kepno.pl.  

 

http://kok.kepno.pl/


zał. nr 1 
 

Karta zgłoszenia 
„Razem z mamą, tatą, siostrą … 

czyli RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY  

na najpiękniejszą choinkę bożonarodzeniową 

 

1. Imiona i nazwiska uczestników konkursu, szkoła, przedszkole, do którego 

uczęszcza dziecko, uczeń. 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

2. Adres zamieszkania jednego dorosłego uczestnika konkursu: 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

3.Telefon kontaktowy: 

…………………………………………………………………………………… 

 

4. Oświadczam, ze zapoznałem/łam się z treścią regulaminu konkursu. Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, zawartych w karcie 

zgłoszenia oraz udostępnianie załączonej dokumentacji fotograficznej dla celów 

promocji konkursu przez organizatorów. 

 

 
data, podpis dorosłego uczestnika konkursu 

 

………………………………………………. 


