
Regulamin XVIII Wojewódzkiego 

Konkursu 

Szopki bożonarodzeniowe 

 

 

 

CELE KONKURSU: 

- przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycjami Świąt Bożego Narodzenia, 

 

- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej, 

 

- rozwijanie wyobraźni przestrzennej, 

 

- prezentacja talentów plastycznych. 

 

 

UCZESTNICY KONKURSU: 

Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół z Katowic, Chorzowa, Tarnowskich Gór, 

Świerklańca, Wojkowic, Rogożnika, Bytomia, Piekar Śląskich, Gliwic, Zabrza. 

Tematem jest wykonanie dowolną techniką szopek bożonarodzeniowych.  

KATEGORIE PRAC: 

I. Szkoły Podstawowe  

II. Gimnazja 

III. Szkoły ponadgimnazjalne 

 

TECHNIKA PRAC: 

FORMA PRZESTRZENNA: technika wykonania dowolna (glina, gips, papier, drewno, 

masa solna, techniki mieszane itd.)  

 

 

 



OPIS: 

- na odwrocie pracy wypełniona czytelnie metryczka (Załącznik nr 1), 

- na odwrocie pracy wypełniona zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych 

osobowych ( Załącznik nr 2), 

- do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych ( Załącznik nr 3), 

- każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. 

Terminy oraz sposoby dostarczania prac: 

- prace należy przesłać do 14 grudnia 2018 roku, prace nadesłane po terminie nie będą 

podlegały ocenie, 

- prace należy w sekretariacie szkoły Technikum nr 4, 

- za datę przekazania przyjmuje się datę doręczenia pracy osobiście lub wysłanie pocztą 

na adres: Technikum nr 4, ul. Katowicka 35, 41-902 Bytom, 

 

- o terminie uroczystego rozdania nagród wszyscy laureaci zostaną poinformowani drogą 

telefoniczną lub mailową. 

 Kryteria oceny: 

- praca będzie oceniania pod względem oryginalności, samodzielności, 

- oceniane będą tylko prace przesłane w oryginale wraz z poprawnie wypełnioną metryczką 

oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych, 

- oceniane będą prace, które spełniły warunki zawarte w niniejszym regulaminie. 

 

 Uczestnik przenosi na Organizatora prawa autorskie majątkowe do swoich prac 

konkursowych w momencie ich nagrodzenia, w szczególności prawa autorskie do 

zaprezentowania prac, tj. ich wystawienie mające na celu promocję Konkursu. Organizator 

ma prawo do zamieszczenia nadesłanych prac plastycznych wraz ze wskazaniem autora pracy 

na stronie internetowej szkoły. 

 

Po zakończeniu konkursu organizator nie zwraca prac plastycznych ich autorom. 

 

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły www.elektronik.bytom.pl.  

 

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu 

Konkursu. 

 

Dodatkowych informacji udzielają organizatorzy: 
Bogusława Wnęk – Zych - Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu 

Monika Zientek - Technikum nr 4 w Bytomiu 

http://www.elektronik.bytom.pl/


Załącznik nr 1 

REGULAMIN XVIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

PLASTYCZNEGO 

„SZOPKA BOŻONARODZENIOWA” 

Nazwa szkoły: 

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

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

 

Adres szkoły: 

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

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

 

Nr telefonu szkoły: 

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

 

Adres e-mail szkoły: 

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

 

Imię i nazwisko autora pracy: 

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

 

Klasa: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Wiek autora pracy: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko opiekuna konkursu: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

Oświadczam, że jestem autorem pracy nadesłanej na konkurs „SZOPKA 

BOŻONARODZENIOWA”. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z 27 kwietnia 

2016 r. (UE 2016/679) o ochronie danych osobowych przez organizatora konkursu dla celów 

związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z Regulaminem 

konkursu, o którym mowa powyżej, w tym na ich opublikowanie w środkach masowego 

przekazu. 

Wyrażam zgodę na bezpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych zgodnie                         

z regulaminem konkursu. 

 

 

                                                             (data i czytelny podpis opiekuna osoby niepełnoletnie) 

 

 

                                                                 (data i czytelny podpis autora)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administratorem Danych Osobowych  jest Technikum Nr 4 im. M. Skłodowskiej – Curie, 

41-902 Bytom, ul. Katowicka 35 

 

Inspektora IOD: Urząd Miejski, 41-902 Bytom, ul. Smolenia 35,  

e- mail: iod_edu@um.bytom.pl 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem mojego 

podopiecznego w konkursie plastycznym „Szopka bożonarodzeniowa”.  

 Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć z imprezy „Szopka bożonarodzeniowa” na stronie 

internetowej Technikum Nr 4, MBP w Bytomiu.  
 Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć z imprezy „Szopka bożonarodzeniowa” na Facebooku 

– pod adresem https://www.facebook.com/elektronikbytom, 
https://pl-pl.facebook.com/biblioteka.bytom  

 Wyrażam zgodę na umieszczenie imienia i nazwiska mojego podopiecznego na liście 

laureatów konkursu „Szopka bożonarodzeniowa”. 

 Wyrażam zgodę na umieszczenie imienia i nazwiska mojego podopiecznego na liście 

laureatów konkursu „Szopka bożonarodzeniowa” podczas wystawy pokonkursowej. 

 Wyrażam zgodę na umieszczenie imienia i nazwiska mojego podopiecznego na liście 

laureatów konkursu „Szopka bożonarodzeniowa” na stronie internetowej Technikum nr 4                 

w Bytomiu. 

 

Ja niżej podpisana/y, jako opiekun prawny osoby niepełnoletniej 

…………………………………………………………………………………………..…… 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

dobrowolnie oświadczam i przyjmuję odpowiedzialność za wyrażone zgody dotyczące przetwarzania 

danych osobowych i wizerunku mojego podopiecznego w związku z wyżej wymienioną imprezą 

organizowaną przez Technikum Nr 4 w Bytomiu i MBP w Bytomiu.  

Informujemy, że dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia imprezy oraz 

wszystkich, związanych z nią działań promocyjnych. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do 

danych oraz ich sprostowania. Pani/Pana zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do UODO jeżeli uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych w Technikum Nr 4 narusza przepisy RODO. 

 

………..…………………..…………………….. 
Data, podpis opiekuna prawnego 

mailto:iod_@um.bytom.pl
https://www.facebook.com/elektronikbytom
https://pl-pl.facebook.com/biblioteka.bytom

