
REGULAMIN 

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ Z MOTYWEM FINLANDZKIM 

I PLAKAT – WIZERUNEK MIKOŁAJA 

POD HONOROWYM PATRONATEM 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUK PAWŁA ADAMA 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Miasto i Gmina Buk. 

2. Koordynatorem konkursu jest p. Joanna Napierała  tel. 61 888 44 32 

3. Konkurs trwa od 16 listopada 2022 r. do 06 grudnia 2022 r. 

4. Celem konkursu jest: 

a. Wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju ich zdolności plastycznych; 

b. Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia; 

c. Promowanie twórczości plastycznej dzieci i młodzieży; 

d. Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności i wrażliwości twórczej;  

e. Promocja Finlandii. 

 

ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest do Przedszkolaków oraz uczniów klas I – IV i V – VIII szkół 

podstawowych z terenu Miasta i Gminy Buk, w trzech kategoriach wiekowych: 

a. Przedszkolaki 

b. Klasy I – IV szkoły podstawowe 

c. Klasy V – VIII szkoły podstawowe 

2. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. 

3. Praca powinna: 

a. Nawiązywać do tematyki:  

* Świąt Bożego Narodzenia i Finlandii (Szkoła Podstawowa)  

* Postaci Mikołaja (Przedszkolaki). 

b. W formacie:  

A5 – kartka bożonarodzeniowa z motywem Finlandii 

A4 – plakat – wizerunek Mikołaja. 

c. Wykonania: rysunek, malarstwo, wyklejanka – „technika płaska”, nadająca się 

do skanowania, bez użycia materiałów nietrwałych jak kasze, plastelina itp. oraz 

z wyłączeniem grafiki komputerowej. 

d. Wykonana samodzielnie – nie powinna być wcześniej nigdzie prezentowana lub 

publikowana, ani brać udziału w innych konkursach. 



e. Samodzielność wykonania i autentyczność  pracy potwierdza nauczyciel oraz 

rodzic/opiekun własnym podpisem na karcie informacyjnej (załącznik nr 1) 

załączonej do każdej pracy. 

f. Jeśli wzór pracy będzie zaczerpnięty z jakiegokolwiek źródła, należy na 

odwrocie pracy podać to źródło. 

g. Dołączyć do każdej pracy kompletną i czytelnie wypełnioną DRUKOWANYMI  

LITERAMI kartę informacyjną. 

4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika będą przetwarzane przez 

Organizatora w celu realizacji i promocji niniejszego Konkursu. 

5. Prace nie spełniające warunków określonych w regulaminie – (pkt 3 Zasady Konkursu) 

– nie będą oceniane w Konkursie. 

6. Wszystkie prace dostarczone na Konkurs przechodzą na własność Organizatora 

Konkursu i nie podlegają zwrotowi. 

 

SPOSÓB WYŁONIENIA ZWYCIĘSKIEJ PRACY ORAZ FORMY NAGRODY 

1. Etapy eliminacji: 

a. Pierwszy etap eliminacji: 

Spośród wykonanych prac na terenie danej placówki należy wybrać max 3 

projekty w danej kategorii wiekowej i dostarczyć je do Urzędu Miasta i Gminy 

Buk w nieprzekraczalnym terminie 6 grudnia 2022 r. (wtorek) do godz. 

14:00 – pokój nr – inspektor ds. oświaty.  

b. Drugi etap eliminacji: 

Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu oceni nadesłane 

prace, przyznając: 

- miejsca 1-3 

- wyróżnienia 

Przy ocenie prac Komisja będzie brała pod uwagę takie elementy jak: 

- walory artystyczne 

- zachowanie tradycyjnych motywów i kolorystyki 

- inwencja twórcza 

- estetyka pracy 

- samodzielność wykonania pracy 

- możliwość wykorzystania projektu do wykonania kartki świątecznej 

- motyw Finlandii. 

2. Wszyscy uczestnicy biorący udział w II etapie zostaną nagrodzeni pamiątkowymi 

dyplomami, a laureaci i autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe. 

3. Nagrodzone prace w II etapie Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

Miasta i Gminy Buk (www.buk.gmina.pl 

4. Ewentualne formy nagradzania uczestników i laureatów I etapu (szkolnego) leżą w 

gestii danej placówki. 

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora 

www.buk.gmina.pl w terminie do 9 grudnia 2022 r. 

http://www.buk.gmina.pl/
http://www.buk.gmina.pl/


6. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się dni 12 grudnia 2022 r. podczas wizyty 

Mikołaja z Rovaniemi na Hali OSiR. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych, dalej: RODO), informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują uczestnikowi 

określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem uczestnika danych osobowych przez 

Administratora. Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem praw i wolności uczestnika, w 

granicach obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Buk, reprezentowane przez Burmistrza 

Miasta i Gminy w Buku, 64-320 Buk, ul. Ratuszowa 1 12, NIP: 7772829067 (dalej: Administrator). 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Administratora jest możliwy za pomocą adresu e-

mail: iod@buk.gmina.pl. 

3. Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów  są przetwarzane są na 

podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 

5. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo 

do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów mogą być udostępniane 

tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z właściwością, na podstawie przepisów 

obowiązującego prawa. 

7. Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do 

państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów będą przechowywane na 

podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 

3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji (Rozporządzenie Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych), a na 

stronie internetowej do końca 2020 r. 

9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych uczestnika konkursu/jego 

rodziców/prawnych opiekunów przysługuje prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z 

przepisów prawa): 

a) dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO); b) sprostowania danych (zgodnie z art. 16 

RODO); c) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO); d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie 

z art. 18 RODO); e) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO); f) prawo do wniesienia sprzeciwu 
(zgodnie z art. 21 RODO); cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych uczestnika 

konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów narusza przepisy RODO przysługuje 

uczestnikowi/rodzicom/opiekunom prawnym prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu w postaci nazwy szkoły, imienia, 

nazwiska, klasy oraz informacji dot. szkoły, do której uczestnik uczęszcza jest dobrowolnym, ale 

koniecznym warunkiem, aby brać udział w konkursie. Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika 

ma charakter dobrowolny i nie wpływa na możliwość udziału uczestnika w konkursie. Powyższe zgody 

mogą być w każdym czasie cofnięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano przed jej cofnięciem. 

12. Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przetwarzane w 

procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani w procesie profilowania.  



Załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu Plastycznego na kartkę bożonarodzeniową z motywem finlandzkim i plakat – wizerunek 

Mikołaja 

 

Karta informacyjna dołączona do pracy 

UWAGA – tabelkę należy wypełnić DRUKOWANYMI  LITERAMI 

 

Konkurs Plastyczny  

na kartkę bożonarodzeniową z motywem finlandzkim 

i plakat – wizerunek Mikołaja 

pod honorowym patronatem  

Burmistrza Miasta i Gminy Buk Pawłem Adamem 

 
 

A. DANE AUTORA PRACY 

 

Imię 
 

 

Nazwisko 
 

Klasa* 

(właściwe 

zakreślić „O”) 

 

Przedszkole 

 

I SP 

 

II SP 

 

III SP 

 

IV SP 

 

V SP 

 

VI SP 

 

VII SP 

 

VIII SP 

 

B. DANE SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 

 
Pieczęć placówki 

 

 

 

C. OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 

 

Imię i Nazwisko 
 

Oświadczam, że praca jest wynikiem oryginalnej twórczości mojej córki/mojego syna i nie narusza praw osób 

trzecich. Zapoznałem się z treścią Regulaminu. Poprzez przekazanie pracy na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na 

Organizatora prawo do wykorzystania prac we wszelkich możliwych publikacjach, na stronach internetowych oraz 

do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich i promocyjnych. 

 

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

               miejscowość, data                                                      czytelny podpis Rodzica/prawnego Opiekuna  

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w/w Konkursie i jednocześnie wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu Plastycznego w celach wynikających z 

Regulaminu tego Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem 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. 

 

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

               miejscowość, data                                                      czytelny podpis Rodzica/prawnego Opiekuna  
 


