Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 101/2020
Wójta Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 04.12.2020 r.

REGULAMIN
VII Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Wielka Nieszawka.
2. Tematyka konkursu:
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki
bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy
tradycji Bożego Narodzenia.
3. Celem konkursu jest:
• Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
• Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów
regionalnych;
• Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;
• Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, a także uzdolnień plastycznych;
• Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki
oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;
• Popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów wraz z efektami pracy nauczycieli oraz
rodzin.

II. Warunki konkursu
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie
Gminy Wielka Nieszawka.
.
2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
1) Uczniowie szkół podstawowych kl. I – IV – prace indywidualne
2) Uczniowie szkół podstawowych kl. V – VIII – prace indywidualne
3. Nie mogą być zgłaszane szopki biorące udział w ubiegłorocznym konkursie.
4. Każdy uczestnik może przedstawić nie więcej niż jedną pracę przestrzenną wykonaną z
dowolnego tworzywa.
5. Konstrukcja szopki powinna być stabilna.
6. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora, kategorię
wiekową i miejsce zamieszkania.

7. Szopki należy dostarczyć do Centrum Sportu i Rekreacji „Olender” ul. Toruńska
34/40 w Wielkiej Nieszawce albo do Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce
lub w Cierpicach, do dnia 18 grudnia 2020r. do godz. 12.00.
8. Do szopki należy dołączyć wypełnioną Kartę zgłoszenia wraz z podpisaną zgodą/
klauzulą informacyjną RODO (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
Wzór karty zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej:
www.wielkanieszawka.pl
9. W przypadku konieczności podłączenia szopki do sieci elektrycznej należy zaznaczyć
to w zgłoszeniu oraz dołączyć oświadczenie uczestnika (konstruktora) lub opiekuna
o wykonaniu szopki zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
10. Z uwagi na sytuację epidemiczną osoby nagrodzone lub wyróżnione zostaną
poinformowane o nagrodach, które będą wręczone indywidualnie.
11. Zgłoszenie udziału w konkursie przez osobę, która nie ukończyła lat 18, musi być
podpisane przez jej rodzica lub opiekuna.
12. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.
III. Ocena i nagrody
1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka.
2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
1. ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;
2. opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów
naturalnych);
3. motywy regionalne;
4. wkład pracy;
5. estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji;
6. walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

(w szczególności

3. W każdej z dwóch kategorii wiekowej przewidywane są nagrody rzeczowe o wartości:
a. I miejsce od 150 zł do 200 zł
b. II miejsce od 100 zł do 150 zł
c. III miejsce od 70 zł do 100 zł
d. Wyróżnienia od 25 zł do 50 zł
4. Organizator zastrzega prawo do innego podziału nagród, w tym do nie przyznawania nagród
w danej kategorii lub przyznania nagród/wyróżnień dodatkowych. Fundatorem nagród jest Wójt
Gminy Wielka Nieszawka.
5. Wyniki konkursu zwierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane
do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce
i oficjalnym profilu Facebook.

6. Prace odbierać będzie można od dnia 4 stycznia 2021 r. do 8 stycznia 2021 r..
7. Prace nieodebrane do godziny 23:59 dnia 8 stycznia 2021 r. zostaną zniszczone.
IV.
Przebieg konkursu zostanie utrwalony na zdjęciach fotograficznych, które zostaną opublikowane na
stronie Urzędu, profilu Facebook oraz materiałach prasowych publikowanych z inicjatywy Urzędu
Gminy.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka

(-) Krzysztof Czarnecki

Załącznik nr 1
do Regulaminu
VII Konkursu
Szopek Bożonarodzeniowych

KARTA ZGŁOSZENIA
VII Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych 2020
Imię i nazwisko wykonawcy szopki
………………………………………………………………..……………….…………..……………...
Adres:
ulica / nr domu ………………………………...……………………………….…………………
miejscowość i kod pocztowy …………………...…………………………..…………………….
telefon ……………………………………………………..……………………………………...
Kategoria wiekowa (klasa I – IV, klasa V - VIII):
…………………………………………………………..…………………….…………………………..
Nazwa szkoły / instytucji:
…………………………………………………..………………….……………………………………..
Adres szkoły / instytucji:
ulica / nr domu …………………………..………………………………………………………..
miejscowość i kod pocztowy ………….………….………………………………………………
telefon ………………………..………………………………..…………………………………..
Praca wykonana pod kierunkiem: ……………………………………………………………………...
telefon …………………………………
Prezentacja szopki:
Krótki opis (wymiary podstawy, wysokość, użyte materiały):
……………………………………………………………..………………………………..…………….
…………………………………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………….…………………………………….
Konieczność podłączenia szopki do sieci elektrycznej (zaznaczyć właściwe):
 tak
 nie
Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo szopki, związane z podłączeniem
jej do sieci elektrycznej.
Oświadczam, że niniejsza praca jest moim autorskim dziełem.
Wyrażam zgodę na zniszczenie szopki w przypadku nieodebrania jej do dnia 8 stycznia 2021r.

Podpis …………………………………
Data: ………………………

Podpis zgłaszającego szopkę: ……………………

Wypełnioną Kartę zgłoszenia należy dołączyć do szopki.
Szopki przyjmujemy do 18 grudnia 2020r. do godz. 12.00 w siedzibach szkół (SP w Małej Nieszawce
i SP w Cierpicach), w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji „Olender” w Wielkiej Nieszawce.

KLAUZULA RODO /ZGODA
Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatora Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych
w celach związanych z organizacją i przeprowadzaniem tego konkursu oraz w celach promocyjnych. Oświadczam, że wszelkie dane
podaję dobrowolnie i świadomie administrator spełnił obowiązek, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tj.:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować
w następujący sposób:
1) listownie na adres siedziby: Urząd Gminy Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice,
2) e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl
3) telefonicznie 566781212.
Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym
możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1)
art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj., zgody w celu udziału w konkursie Szopek Bożonarodzeniowych i promocji gminy.
Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów
prawa, natomiast Państwo przekażą administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne
dla załatwienia Państwa sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.
3. Odbiorcą Państwa danych będzie Urząd Gminy, powołana w regulaminie Komisja oceniająca prace. Ponad to prace będą
wystawione i udostępnione publicznie. Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je
na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne,
telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one
odpowiednią ochronę Państwa praw. Państwa dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom
administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące lub do wycofania zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo do:
1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO,
2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:
a) wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
w których były przetwarzane;
c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, jeżeli:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie,
której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której
dane dotyczą;
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych
dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.
6. Podanie Państwa danych:
1) jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Państwa zgody, która może być cofnięta
w dowolnym momencie
7. Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2,
Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie swoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
9. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Podpis ...........................................................**
ZGODA
Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka/mojego własnego przez Organizatora,
utrwalonego jakakolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) na potrzeby w/w
konkursu. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb konkursu wizerunek
mojego dziecka/mojego własnego może być użyty do rożnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a
także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie
formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach UG oraz portalach społecznościowych Facebook,
Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek mojego dziecka/mój własny nie
może być użyty w formie publikacji obraźliwej dla dziecka/mnie lub naruszać w inny sposób dziecka/moich dóbr osobistych.
Podpis ...........................................................**
**konieczny podpis rodzica, prawnego opiekuna

