
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pt. „OZDOBA CHOINKOWA Z DAWNYCH LAT” 

 

 

 
1. ORGANIZATOR KONKURSU 

 

- Starostwo Powiatowe we Włoszczowie 

 

2. CELE KONKURSU: 

 

 Upowszechnianie i pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego 

Narodzenia 

 Poznawanie różnych technik plastycznych wykorzystywanych do stworzenia ozdoby 

 Rozwijanie zainteresowań związanych ze sztuką, historią i tradycją 

 Zachęcenie dzieci do ciekawej formy spędzania czasu wolnego w domu 

 

3. TEMATYKA KONKURSU: 

 

Zadaniem konkursowym jest wykonanie ozdoby nawiązującej do tradycyjnych ozdób z 

dawnych lat wieszanych na drzewku choinkowym w okresie Świąt Bożego Narodzenia. 

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

Konkurs trwa od 1 do 17 grudnia 2020 r. i jest adresowany do dzieci w wieku do 15 lat i ich 

opiekunów. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę w jednej z dwóch 

kategorii: 

I. Praca indywidualna dziecka 

II. Praca rodzinna (wykonana wspólnie z rodzicem, opiekunem) 

 

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 „Ozdoba choinkowa z dawnych lat”.  
 

Prace konkursowe należy dostarczyć lub przesłać w terminie do 17 grudnia 2020 r.,  

do godz. 15.30. Decyduje data stempla pocztowego. 

 

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 organizatora nagrodzi 5 najlepszych prac. Autorzy nagrodzonych 

prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.   

W kategorii drugiej – praca rodzinna, dla dorosłych osób pomagających dzieciom 



przewidziano nagrodę dodatkową w postaci pakietu środków ochrony osobistej przydatnych 

w okresie pandemii (maseczki ochronne jednorazowe, rękawiczki jednorazowe, przyłbice). 

 

Wykonane przez uczestników konkursu ozdoby zostaną zawieszone na choince w budynku 

Starostwa Powiatowego we Włoszczowie. 

 

Przy ocenie prac komisja konkursowa weźmie pod uwagę: 

- pomysłowość; 

- jakość i estetykę wykonania; 

- poziom trudności wykonania; 

- nawiązanie do tradycji. 

 

Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Powiatu 

Włoszczowskiego: www.powiat-wloszczowa.pl do 21 grudnia 2020 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 oraz miejscowość zamieszkania, w przypadku opiekunów 

prawnych uczestnika konkursu: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail. 

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. 

 

7. POSTANOWIENI KOŃCOWE 

 

a) Organizator zastrzega sobie prawo przerwanie, 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. 

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


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. 41 39 44 995, 504 753 406. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


