
 
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pt. „Bombka świąteczna w barwach polsko-ukraińskich” 

 

 
1. ORGANIZATOR KONKURSU 

 

- Starostwo Powiatowe we Włoszczowie 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie 

 

Konkurs realizowany w ramach projektu ,,Świętokrzyskie dla Ukrainy” ze wsparciem 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

(RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.   

 

2. CELE KONKURSU: 

 

 Upowszechnianie i pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego 

Narodzenia 

 Poznawanie różnych technik plastycznych wykorzystywanych do stworzenia ozdoby 

 Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczestników 

 Rozwijanie wrażliwości estetycznej 

 Stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych. 

 

3. TEMATYKA KONKURSU: 

 

Zadaniem konkursowym jest wykonanie ozdoby choinkowej w barwach polsko-ukraińskich 

w formie przestrzennej w dowolnym kształcie i przy użyciu dowolnych surowców. Wielkość 

ozdoby musi pozwolić na powieszenie jej na drzewku choinkowym w okresie Świąt Bożego 

Narodzenia. 

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

    1. Praca konkursowa będzie oceniana w następujących kategoriach: 

 I kategoria: uczniowie szkół podstawowych (kl. 1 - 4 ) 

 II kategoria: uczniowie szkół podstawowych ( kl. 5 - 8) 

Po wykonaniu ozdoby należy ją dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia i z podpisanym 

oświadczeniem do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie – do Biura Podawczego 

mieszczącego się na parterze w pokoju nr 100 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo 

Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.  

Na przesyłce należy napisać: Praca na konkurs „Bombka świąteczna w barwach  

polsko-ukraińskich”.  
 

Prace konkursowe należy dostarczyć lub przesłać w terminie do 16 grudnia 2022 r.,  

do godz. 13.30.  

 



 
Praca przesłana na Konkurs musi być podpisana imieniem i nazwiskiem, należy podać wiek  

i miejscowość zamieszkania. Wraz z pracą należy dostarczyć Kartę Zgłoszenia będącą 

Załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz Oświadczenie rodzica/opiekuna będące Załącznikiem 

nr 2 do Regulaminu.  

 

W przypadku braku Karty Zgłoszenia lub Oświadczenia, praca nie zostanie zakwalifikowana 

do oceny przez Komisję Konkursową.  

 

5. OCENA I NAGRODY 

 

Komisja powołana przez organizatorów nagrodzi najlepsze trzy prace w każdej z kategorii. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają paczki, które będą rozdane na zorganizowanej 

imprezie pn. ,,Świąteczny czas w krainie Mikołaja” w ramach projektu ,,Świętokrzyskie  

dla Ukrainy”. Uczestnicy konkursu o terminie imprezy zostaną poinformowani telefonicznie. 

 

Wykonane przez uczestników konkursu ozdoby zostaną zawieszone na choince w budynku 

Starostwa Powiatowego we Włoszczowie. Prace nie podlegają zwrotowi. 

 

Przy ocenie prac komisja konkursowa weźmie pod uwagę: 

- pomysłowość; 

- jakość i estetykę wykonania; 

- poziom trudności wykonania. 

 

Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Powiatu 

Włoszczowskiego: www.powiat-wloszczowa.pl do 20 grudnia 2022 r. 

 

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

a) Przystępując do Konkursu, uczestnicy oraz ich opiekunowie prawni przyjmują  

do wiadomości, że Administratorem Danych Osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922, zwana dalej 

Ustawą), jest Organizator Konkursu. 

b) Podanie danych osobowych uczestnika konkursu oraz opiekuna prawnego uczestnika 

konkursu jest dobrowolne, niemniej jednak jest ono warunkiem koniecznym do uczestnictwa 

w Konkursie. 

c) Wobec opiekunów prawnych uczestników konkursu wymaga się zgody na przetwarzanie 

danych osobowych przez Organizatora. 

d) Dane osobowe uczestników konkursu oraz ich opiekunów będą przetwarzane zgodnie  

z przepisami Ustawy, wyłącznie w celu realizacji Konkursu zgodnie z niniejszym 

Regulaminem. 

e) Zakres przetwarzania danych osobowych będzie obejmował w przypadku uczestnika 

konkursu: imię i nazwisko, wiek, szkołę oraz miejscowość zamieszkania, w przypadku 

opiekunów prawnych uczestnika konkursu: imię i nazwisko, telefon. 

f) Uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom przysługuje prawo do dostępu do treści danych 

osobowych oraz ich poprawiania. 

g) Organizator zastrzega sobie prawo podania do publicznej wiadomości następujących 

danych osobowych uczestnika konkursu, którzy otrzymają nagrody w Konkursie:  

imię i nazwisko, wiek i miejscowość zamieszkania. 

 

http://www.powiat-wloszczowa.pl/


 
 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

a) Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, przedłużenia lub zmiany warunków 

Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

b) Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podawania przyczyny. 

c) Uczestnicy Konkursu, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych  

w regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wykluczeni  

z udziału w Konkursie. 

d) Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Jednak wszelkie koszty 

związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem pracy konkursowej ponosi 

uczestnik Konkursu. 

e) Prace złożone do Konkursu muszą być wykonane przez zgłaszającego i nie stanowić praw 

własności osób trzecich. 

f) Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

REGULAMINU. 

g) Dodatkowych informacji udziela Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego  

we Włoszczowie – tel. 504 753 406. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik Nr 1 

do Regulaminu Konkursu Plastycznego  

pt. „Bombka świąteczna w barwach 

                                                                                                               polsko-ukraińskich” 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

do Konkursu plastycznego 

pt. „Bombka świąteczna w barwach polsko-ukraińskich” 
 

Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu Plastycznego: „Bombka świąteczna w barwach 

polsko-ukraińskich” zgłaszam udział w Konkursie w kategorii: 
 

      uczeń szkoły podstawowej (kl. 1 - 4 ) 

 

        uczeń szkoły podstawowej (kl. 5 - 8 ) 

 

Dane autora pracy: 

 

1. Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………… 

2. Wiek dziecka ………………………………………………………………………………… 

3. Adres zamieszkania………………………………………………………………….............. 

4. Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………… 

5. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna …………………………………………………………… 

6. Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna …………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik Nr 2 

do Regulaminu Konkursu Plastycznego  

pt. „Bombka świąteczna w barwach  

                                                                                                               polsko-ukraińskich ” 

 

 

OŚWIADCZENIA 

 
Prosimy rodziców lub opiekunów uczestników Konkursu Plastycznego  

pt. „Bombka świąteczna w barwach polsko-ukraińskich”  o złożenie oświadczeń  

o następującej treści: 

   

1. Zgoda na udział w konkursie osoby niepełnoletniej  

 

Ja, niżej podpisana/y jako przedstawiciel ustawowy nieletniego dziecka  

 

…………………………………....................................... wyrażam zgodę na jego udział 

w Konkursie Plastycznym pt. „Bombka świąteczna w barwach polsko-ukraińskich”   

na zasadach określonych w Regulaminie konkursu. 

 

 

         ………………………..                                        ………………………….. 

                  Miejscowość, data                                                              podpis rodzica/ opiekuna  

 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika 

konkursu pozostającego pod moją opieką prawną przez Organizatora Konkursu w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922).” 

 

 

 

         ………………………..                                        ………………………….. 

                  Miejscowość, data                                                              podpis rodzica/ opiekuna  

 

 
3. Zgoda na publikację zdjęcia laureata konkursu ozdoby choinkowej 

 

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację zdjęcia mojego dziecka, pracy  mojego dziecka 

na stronie internetowej i profilu FB Powiatu Włoszczowskiego podczas uroczystego wręczenia 

nagród laureatom konkursu. 

 
 
 

                ………………………..                                        ………………………….. 

                           Miejscowość, data                                                              podpis rodzica/ opiekuna  


