
Załącznik do zarządzenia Nr 0050.184.2021 

                                                                                                           Burmistrza Głogówka  

                                                                                                        z dnia 22  listopada 2021 r. 

 

Regulamin konkursu plastycznego na projekt Bożonarodzeniowej Kartki Świątecznej 

promującej Gminę Głogówek 

I. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Gmina Głogówek. 

II. Cel i przedmiot konkursu  

• kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej, 

• rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej, 

• prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej, 

• poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik 

plastycznych. 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież z terenu Gminy Głogówek. Zgłoszone prace będą 

rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria 5-9 lat oraz kategoria 10-15 lat. 

Tematem prac konkursowych jest projekt Bożonarodzeniowej Kartki Świątecznej promującej 

Gminę Głogówek.  

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:  

 Dostarczenie przez uczestnika jednej pracy własnej, wykonanej w dowolnej technice 

plastycznej przy czym musi to być technika płaska dająca możliwości jej zeskanowania  

i powielenia. 

 W projekcie muszą wystąpić elementy związane z Gminą Głogówek (herb, 

charakterystyczne miejsca, budowle w Gminie Głogówek) połączone z symboliką i tradycją 

obchodów Świąt Bożego Narodzenia. 

 Maksymalny dopuszczalny format pracy to A4.  

 Projekt kartki nie musi zawierać tekstu życzeń.  

 Każda praca powinna być indywidualnie wykonana i opisana poprzez dołączenie do niej 

informacji zawierającej: imię, nazwisko, wiek i nazwa szkoły uczestnika oraz załączonej 

zgody rodzica (załącznik do regulaminu).  

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych 

Prace należy składać do 7 grudnia 2021 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Głogówku 

- Referat Promocji i Rozwoju - pokój nr 3 (parter). 

 



VI. Sposób oceny prac i nagrody oraz rozstrzygnięcie konkursu 

1. Nagroda Główna – praca zostanie powielona jako oficjalna promocyjna kartka Świąteczna 

Gminy Głogówek w 2021 roku z podaniem imienia i nazwiska autora oraz rozesłana  

z życzeniami świątecznymi przez Urząd Miejski, ponadto zwycięzca otrzyma nagrodę 

niespodziankę. Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Głogówka wyłoni 

zwycięzcę z każdej z  kategorii wiekowej.  

2. Prace konkursowe nie spełniające wymagań o których mowa w regulaminie konkursu nie 

będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.  

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.  

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach 

popularyzatorskich. 

5. O rozstrzygnięciu i wynikach konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani poprzez 

placówkę oświatową do której uczęszczają oraz w mediach społecznościowych  

na profilu Gminy Głogówek pod adresem: www.facebook.com/GminaGlogowek. 

 

VII. Prawa autorskie:  

1. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów. Pozostałe prace nie będą 

zwracane. 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody do reprodukowania prac  

w celach popularyzatorskich.  

3. Udział w uroczystości rozstrzygnięcia konkursu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na 

publikację zdjęć z tego wydarzenia na stronie internetowej i profilu gminy Głogówek na 

portalu społecznościowym.  

Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika w celach związanych z konkursem (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 (ogólne 

rozporządzenie  

o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119, s.1). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/GminaGlogowek


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu plastycznego  

na projekt Bożonarodzeniowej Kartki Świątecznej  

promującej Gminę Głogówek 

 

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie 

plastycznym na projekt Bożonarodzeniowej Kartki Świątecznej 

promującej Gminę Głogówek  

 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

 

Imię i nazwisko Wiek dziecka Nazwa szkoły/ Przedszkola 

 

 

  

 

 

 

w konkursie na zasadach określonych w regulaminie konkursu. 
 

 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka objętych zgłoszeniem 

do udziału w konkursie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu. 

Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych mojego dziecka (w zakresie imienia, 

nazwiska i nazwyszkoły)oraz jego wyników konkursu przez organizatora konkursu. 

 
 
Udzielam Gminie Głogówek nieodpłatnie, pełnej,niewyłącznej licencji do utworu 

(„Bożonarodzeniowa Kartka Świąteczna promująca Gminę Głogówek w 2021 r.”) na czas 

nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych, na polach eksploatacji określonych  

w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  

w szczególności nanastępujących polach eksploatacji: 

1 )utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką i w dowolnej formie oraz w dowolnej 

liczbie egzemplarzy, a także ich rozpowszechnianie,  

2 )wprowadzanie do pamięci komputerów, 

3) wprowadzanie i udostępnianie w sieci Internet i innych sieciach komputerowych. 
 
 
 

................................................................. 
   (data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

  

 


