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I. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem  Konkursu  ,,OZDOBA  BOŻONARODZENIOWA”  jest  Dom  Pomocy  Społecznej
ul. Parkowa 8 w Nakle nad Notecią przy współpracy z Powiatową i Miejską Biblioteką  Publiczną
ul. Bartkowskiego 1 w Nakle nad Notecią.
Koordynatorem konkursu jest  Pani Magda Pasieka - instruktor ds. kulturalno-oświatowych w Domu
Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.
 
II. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Organizator  nie  przewiduje  ograniczeń  wiekowych  dla  uczestników  Konkursu.  Komisja
konkursowa wyłoni laureatów w kategoriach: 

1) dzieci w wieku do 10 lat;
2) młodzież od 11 do 18 lat;
3) dorośli.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę (ozdobę bożonarodzeniową).
3. Złożona praca konkursowa powinna być:

1) podpisana: imię i nazwisko oraz wiek uczestnika Konkursu;
2) należy również dołączyć wypełnione i podpisane:

◦ Kartę zgłoszeniową – Załącznik nr 1;
◦ Zgodę na przetwarzanie danych – Załącznik nr 2.

  
III. CELE KONKURSU:

1) rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej;
2) rozwijanie wrażliwości estetycznej; 
3) stworzenie uczestnikom konkursu możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;
4) powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych;
5) umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

 
IV. ZADANIE KONKURSOWE:
Ozdoba  wykonana  może  być  dowolną  techniką,  w  tym  z  zastosowaniem  technik  mieszanych.
Dobór techniki należy do uczestnika Konkursu. Uczestnik zgłoszoną do Konkursu ozdobę winien
wykonać  samodzielnie.  W  przypadku  uczestnika  w  kategorii  dzieci  do  lat  10  –  przewiduje  się
możliwość złożenia pracy wykonanej wspólnie z rodzicem/opiekunem.
 
V. TERMIN I WARUNKI ZŁOŻENIA PRAC:
Prace konkursowe należy złożyć w siedzibie  Domu Pomocy Społecznej ul. Parkowa 8 w Nakle nad
Notecią w terminie do dnia 6 grudnia 2022 r. do godz. 15:00.
Prace konkursowe przyjmowane będą od dnia 22 listopada 2022 r. od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 15.00.



VI. OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

1. O  wyłonieniu  laureatów  konkursu  zdecyduje  Komisja  Konkursowa  powołana  przez
Organizatora.

2. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
1) oryginalność,
2) pomysłowość,
3) estetyka wykonania.

3. Organizator  przewiduje  przyznanie  dodatkowych  wyróżnień  oraz  nagród  rzeczowych
w określonych kategoriach wiekowych.

4. Wyniki  Konkursu  ogłoszone  zostaną  w  dniu  13  grudnia  2022  r.  na  stronie  internetowej
www: https://dps-naklo.org oraz  profilu  portalu  społecznościowego  Facebook
www.facebook.com/dps.naklo Organizatora.  O  terminie  i  miejscu  odbioru  nagród  każdy
uczestnik zostanie poinformowany e-mailowo lub telefonicznie.

 
VII. POZOSTAŁE ZASADY KONKURSU.
Organizator Konkursu przyjmuje, iż złożone w odpowiedzi na ogłoszony Konkurs prace:

1) przechodzą na własność Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią ul. Parkowa 8;
2) uczestnik  Konkursu  (w przypadku niepełnoletnich  uczestników jego opiekun prawny)  nie

będzie rościł praw (w tym autorskich) do złożonych w Konkursie prac;
3) nie podlegają sprzedaży;
4) będą  wyeksponowane  na  wystawie  pokonkursowej  w  Powiatowej  i  Miejskiej  Bibliotece

Publicznej przy ul. Dąbrowskiego 20 w Nakle nad Notecią.

http://www.facebook.com/dps.naklo
https://dps-naklo.org/


Załącznik Nr 1
Konkurs „Ozdoba bożonarodzeniowa”

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
„OZDOBA BOŻONARODZENIOWA” 

NAKŁO NAD NOTECIĄ 2022 r. 

1. Imię i nazwisko uczestnika:

2. Wiek:

3. Telefon kontaktowy:

4. Adres e-mail:

podpis uczestnika

 
w przypadku osoby niepełnoletniej:
Dane osoby do kontaktu: dane rodzica lub opiekuna prawnego:

1. Imię i nazwisko:

2. Telefon kontaktowy:

3. Adres e-mail:

podpis rodzica / opiekuna prawnego

KARTĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI,
I DOŁĄCZYĆ (trwale np. zszywaczem) DO PRACY KONKURSOWEJ 



Załącznik Nr 2
Konkurs „Ozdoba bożonarodzeniowa”

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
I WIZERUNKOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU

 Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Dom Pomocy Społecznej w Nakle
nad Notecią, ul. Parkowa 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne
dla potrzeb rozstrzygnięcia konkursu. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
konkursu. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych
osobowych,  gdy  uzna,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  dotyczących  uczestnika  narusza
przepisy 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 i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). 

 Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu oraz zostałam(em) poinformowana(y)
o przysługującym mi prawie dostępu do treści  moich danych osobowych oraz ich poprawiania,
usunięcia i przeniesienia, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich
przetwarzania wynikającym z art. 15-20 RODO.

 Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie
i publikację danych osobowych zawartych w formularzu przez Organizatora w celach związanych
z organizacją i przeprowadzeniem konkursu plastycznego „Ozdoba bożonarodzeniowa”, a także na
ekspozycje podczas planowanej przez Organizatora Konkursu wystawy.

 Wyrażam  zgodę  na  publikację  wizerunku  uczestnika  oraz  danych  osobowych  na  stronach
internetowych  Organizatora,  w  wydawnictwach  własnych,  w  lokalnych  mediach  do  celów
związanych  z  promowaniem  działalności  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Nakle  nad  Notecią,
ul. Parkowa 8. 

Data podpis uczestnika

w przypadku osoby niepełnoletniej:

Data podpis rodzica / opiekuna prawnego


