
  

 

 Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, zatem czas zabrać się za 

przygotowanie ozdób świątecznych. Aby dodatkowo zmotywować do szukania inspiracji 

przygotowaliśmy konkurs pt.  „NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA”. 

* Konkurs ma na celu rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej oraz plastycznej, jak 

również stwarza możliwość prezentacji własnych dokonań twórczych  

* Przedmiotem konkursu są wszelkiego rodzaju ozdoby świąteczne np. bombki i inne ozdoby 

choinkowe, stroiki, szopki, wianki, girlandy itp. wykonane własnoręcznie  

* Prace mogą być wykonane w dowolnej technice, liczy się kreatywność, oryginalność, 

różnorodność technik, estetyka wykonania itp. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. 

*  Do 24 grudnia 2020 r. należy przesłać od 3 do 5 szt.  zdjęć ozdoby świątecznej na adres: 

sok@sok.info.pl lub w wiadomości na www.facebook.com/staszowski.osrodekkultury  - 

ozdoba na etapie powstawania oraz kilka ujęć gotowej  pracy, może być również autor z 

pracą.    

 

*Każdy plik powinien być zatytułowany i opatrzony imieniem i nazwiskiem. Udział w 

konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne reprodukowanie prac w 

celach promocyjnych.  

 

*Warunkiem zakwalifikowania prac do konkursu jest zapoznanie się z klauzulą oraz 

wypełnienie załączonych oświadczeń i przesłanie razem ze zdjęciami.   

 

* Prace konkursowe oceniane będą w pięciu kategoriach wiekowych:  

I kategoria – przedszkola 

II kategoria – szkoła podstawowa – kl. I – IV 

III kategoria – szkoły podstawowe  - kl. V – VIII 

IV kategoria –  szkoły średnie 

V kategoria – dorośli 

 

*Najciekawsze ozdoby świąteczne wyłoni powołana  przez SOK komisja konkursowa, 

autorzy tych prac otrzymają nagrody niespodzianki 

* Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej SOK, gdzie również 

zostanie podana informacja dotycząca odbioru nagród  

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

Kultywujmy tradycje świąt Bożego Narodzenia! 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

do przetwarzania danych osobowych 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 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 iwsprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: 

 

Administratorem Pana/i Danych jest:                                             Staszowski Ośrodek Kultury 

                                                                                                      ul. Parkowa 6,28-200 Staszów 

 

 

Administrator powołał Inspektora Ochrony                                          rodo@urbanowicz.net.pl 

Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe 

 (w przypadku braku wyznaczenia Inspektora, 

 należy podać dane Administratora):                                              

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:                        Udziału w internetowym konkursie                                                

                „Najciekawsza ozdoba bożonarodzeniowa” 

 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana                              Udzielona przez Pana/Panią zgoda na 

danych osobowych jest:                                                                             przetwarzanie danych 

 

Informacja o przekazywaniu danych do 

 innych podmiotów:                                           Pana/Pani dane nie są                                   

             przekazywane innym podmiotom 

            niewymienionym w przepisach prawa, za 

       wyjątkiem wyrażenia zgody na nieodpłatne 

         rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 

           81 Ustawy o prawach autorskich i pokrewnych  

            z dnia 4 lutego 1994 roku. 

 

Okres przechowywania danych:   Pani/Pana dane będą przechowywane 

      zgodnie z zapisami o archiwizacji, dotyczących 

      realizacji konkursów, przeglądów i festiwali –

       kategoria archiwalna –A 

 

Ma Pani/Pan prawo do:                                1.dostępu do swoich danych oraz możliwość   

       sprostowania, 

              2.usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

       swoich danych, 

             3.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

             4.przenoszenia danych, 

             5.cofnięcia wyrażonej zgody na   

       przetwarzanie  danych, 

             6.wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Podane przez Panią/Pana dane są:                                                              pobrane dobrowolnie 
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Pani/Pana dane:                                          nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi               

          podejmowania decyzji ani profilowaniu. 

 

Imię i nazwisko uczestnika:……………………………………………………………...……. 

Kategoria wiekowa:……………………………………………………………………...…….. 

Adres zamieszkania:………………………………………………………………….………… 

Kontakt (tel., email)……………………………………………………………………………. 

 

OŚWIADCZENIE 

 Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną i akceptuję wszystkie 

warunki przewidziane w regulaminie konkursu. 

 

 

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

Data            Imię i nazwisko 

 

          Jeśli osoba jest niepełnoletnia   

        Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego* 

 

 

 

KLAUZULA ZGODY 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka* w 

celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach 

konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Staszowski 

Ośrodek Kultury, 28-200 Staszów, ul. Parkowa6. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest 

dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

 

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

Data            Imię i nazwisko 

 

          Jeśli osoba jest niepełnoletnia   

        Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego* 

*niepotrzebne skreślić 


